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Temos o talento e a invenção 
desejos de beleza em profusão 

e idéias na cabeça coração 
a singeleza e a sofisticação 

o choro, a bossa, o samba e o violão 
mas se nós temos planos e eles são 

o fim da fome e da difamação 
por que não pô-los logo em ação? 

e sejam belos, livres, luminosos 
os nossos sonhos de nação. 

 
Lenine e Carlos Rennó
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 O Plano Municipal de Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Florianópolis tem como fundamento principal a Lei 8069/90 – Estatuto 

da Criança e do Adolescente, que materializou importantes e inovadoras concepções no 

campo da democracia, inaugurando uma nova perspectiva no atendimento de crianças e 

adolescentes ao estabelecer parâmetros e diretrizes que nos remetem a garantia da 

Proteção Integral e Prioridade Absoluta para as ações na área da infância e adolescência.   

 No Brasil, nos últimos anos, muito se têm discutido a respeito da efetivação dos 

direitos destes cidadãos, sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento que 

necessitam de atenção prioritária e de proteção integral. Internacionalmente, a discussão 

também tem tido destaque. Em linhas gerais, o comprometimento com a efetivação dos 

direitos das crianças e dos adolescentes perpassa diretrizes globais, voltadas para a 

melhoria das condições de vida da humanidade. Esse compromisso então se coloca 

numa perspectiva humanitária, de compreensão do bem-estar não só físico, mas mental, 

moral, social e espiritual dos sujeitos.  

Em 2000, a ONU – Organização das Nações Unidas, ao analisar os maiores 

problemas mundiais, estabeleceu os oito Objetivos de Desenvolvimento o Milênio, que 

no Brasil são chamados de oito jeitos de mudar o mundo, já que se discute fenômenos 

mundiais. A proposta da ONU baseia-se então na perspectiva de acabar com a fome e a 

miséria; viabilizar educação básica de qualidade para todos; fomentar a igualdade entre 

os sexos e a valorização da mulher; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das 

gestantes; combater a AIDS, a malária e outras doenças; efetivar uma qualidade de vida 

e respeito ao meio ambiente, e incentivar todos a trabalhar pelo desenvolvimento. 

Verifica-se, portanto, esforços no sentido de modificar/melhorar padrões globais, hoje 

considerados problemáticos, a partir do acompanhamento destes objetivos.  

O Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI da 

UNESCO, órgão ligado à ONU, recomenda que todo processo educativo esteja apoiado 

sobre quatro aprendizagens fundamentais, denominadas pilares da educação: aprender 

a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser. Esses pilares, 
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propostos a partir de uma reflexão sobre as perspectivas da educação para o século XXI, 

podem ser uma base comum para a construção de um trabalho de parceria, de 

desenvolvimento de potencialidades e capacidades. 

Neste contexto, não se pode perder de vista a direção que a efetivação dos 

direitos da Criança e do Adolescente deve ter, demonstrando o caminho que está sendo 

percorrido a nível mundial: de que o bem-estar da população não está somente na 

satisfação de aspectos físicos e execução de ações determinadas, mas principalmente no 

desenvolvimento do indivíduo enquanto ser social e sujeito de direitos.  

A nível nacional, assim como a Constituição Federativa do Brasil de 1988, e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/1990), marcos na legislação do 

país, vale citar também o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 

de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, resultado de um 

processo participativo de elaboração conjunta, que envolveu representantes de todos os 

poderes e esferas de governo, da sociedade civil organizada e de organismos 

internacionais. Este plano também se caracterizou como um marco nas políticas 

públicas brasileiras, ao romper com a cultura da institucionalização de crianças e 

adolescentes e ao fortalecer o paradigma da proteção integral e da preservação dos 

vínculos familiares e comunitários preconizados pelo ECA. Ao reconhecer a 

importância de mobilização do Estado e da sociedade para que as crianças e os 

adolescentes sejam vistos de forma indissociável de seu contexto familiar e comunitário, 

o plano em questão ressalta ainda que o processo de formulação e implementação das 

políticas não deve perder de vista as ações transversais e intersetoriais dentro do poder 

público e da articulação com a sociedade, pois “as crianças e adolescentes não são 

fragmentadas e portanto devemos sempre pensar no seu atendimento humano integral, 

por meio de políticas públicas articuladas com vistas à plena garantia dos  direitos e ao 

verdadeiro desenvolvimento social” (BRASIL, 2006). 

Com relação a Política de Atendimento, o Estatuto estabelece que sua execução 

deve se dar através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais , da União , dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios (Lei 

8069/90 - art. 86). Neste contexto, este plano apresenta como perspectiva norteadora a 

afirmativa de que, através da efetivação de um conjunto de ações, toda criança ou 

adolescente devem gozar de seus direitos fundamentais, sendo-lhes asseguradas todas as 
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oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.  

O Órgão gestor da Infância e Adolescência em Florianópolis é a Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SEMAS, que enuncia seus objetivos e metas, numa 

proposta de CONTRATO DE GESTÃO, de cujo esboço se extrai os seguintes 

compromissos: 

✔ Observar algumas diretrizes estratégicas com foco na assistência social e na política 

dos direitos; 

✔ Utilizar indicadores globais (e ações para operacionalizá-los) para avaliação de seu 

desempenho; 

✔ Apresentar o detalhamento de seu plano de trabalho anual, especificando as 

atividades a serem desenvolvidas, por área de responsabilidade, acompanhado da 

respectiva proposta orçamentária; 

✔ Encaminhar os relatórios de atividades, na forma e no prazo definidos pelas partes; 

✔ Elaborar e submeter aos ‘órgãos competentes’ o relatório anual da execução do 

COMPROMISSO DE GESTÃO e a prestação anual de contas. 

O plano aqui apresentado busca condensar as ações voltadas para a área da 

infância e adolescência, a fim de expressar a proposta política do município, tendo por 

base, principalmente, as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. No 

Capítulo V, que trata Da Política de Atendimento, o Plano de Garantia e Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente respeitou as diretrizes e, muitas vezes, o texto na 

íntegra dos Planos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social por entender 

que eles são o resultado das projeções do trabalho das respectivas Secretarias, e 

portanto, a representação mais fiel de como o município pretende gerir estas áreas nos 

próximos anos.  

 Outrossim, não se busca encerrar em algumas páginas a discussão acerca da 

garantia de direitos de crianças e adolescentes em nosso município, ao contrário, se 

pretende promover a participação de todos a partir da discussão dos objetivos, metas e 

ações aqui elencadas e destacadas como relevantes, possibilitando principalmente a 
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construção coletiva das diretrizes norteadoras para a Política Municipal e avaliação 

sistemática de seu processo de implantação e implementação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

CAPÍTULO I  

 

PLANO MUNICIPAL DE GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS D A 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2010-2013 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

 Dar cumprimento a Lei 8069/90 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 

e do Adolescente, e assumir as deliberações propostas pela VIII Conferência Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e VII Conferência Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Florianópolis contribuindo para a implementação do 

Sistema de Defesa e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob a ótica da 

Proteção Integral.  

 

1.2 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

 

 A Prefeitura Municipal de Florianópolis representada por sua Secretaria 

Municipal de Assistência Social apresenta sua proposta de Plano Municipal de Defesa e 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente com base nos seguintes Princípios e 

Diretrizes: 

 

a) Da Proteção Integral a crianças e adolescentes previstos no dispostos da 

Constituição Federal de 1988 e na Lei 8069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA em seu artigo 4º; 

b) Das linhas de ações da Política de Atendimento detalhadas nos artigos 87 e 88 

da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 – ECA; 

c) Da Promoção e universalização dos direitos de crianças e adolescentes em um 

contexto de desigualdades garantindo a efetivação dos direitos humanos 

fundamentais, com absoluta prioridade, por meio de políticas públicas 

intersetoriais voltadas às crianças, aos adolescentes e aos seus familiares para a 

erradicação da pobreza e a superação das desigualdades sociais;  
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d) Da Proteção e Defesa no contexto do enfrentamento das violações de direitos 

humanos garantindo a proteção e atenção integral às crianças e adolescentes 

com direitos ameaçados ou violados, por meio de políticas públicas integradas e 

articuladas que contemplem o atendimento e acompanhamento sistemático e 

especializado, extensivo aos familiares; 

    e) Do Fortalecimento do sistema de garantia de direitos promovendo a 

integração e o diálogo entre as instituições que compõem este sistema 

articulando sua atuação aos demais órgãos públicos e da sociedade civil 

   f) Da Gestão Sistêmica da Política com base na intersetorialidade e 

descentralização garantindo a participação de crianças e adolescentes neste 

processo. 
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CAPÍTULO II 

 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 

 

 
2.1  HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO 

 
 
 Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e uma das três ilhas-

capitais do Brasil, conhecida também como “Ilha da Magia”.  Apesar de apresentar 

parte de seu território na região Continental e parte na Ilha de Santa Catarina, 97,23% 

do território de Florianópolis situa-se na região insular, sendo o segundo município mais 

populoso do estado, atrás apenas de Joinville. A parte correspondente á Ilha corresponde 

a uma área de 424,4 km2, banhada a leste pelo oceano Atlântico, a norte pela baía norte 

e ao sul pela baía sul; e a parte continental, possui área de 12,1 km2, limitando-se a 

oeste com o município de São José. 

A imagem "cartão-postal" que a identifica é a famosa Ponte Hercílio Luz 

(inaugurada em 1926), primeira ligação rodoviária entre a ilha e o continente. Já o hino 

do município, oficializado em 1968, é a canção Rancho de Amor à Ilha, composta pelo 

poeta Cláudio Alvim Barbosa - Zininho, em 1965.    
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Segundo o IBGE, a estimativa populacional da cidade para o ano de 2009 

corresponde há 408.161 habitantes, dentre estes, cerca de 27,92% correspondente a 

faixa etária entre 0 e 17 anos1.  

 

Tabela - População residente, por grupo de idade 

Grupo de 
Idade 

Pop. 
Residente 

% 

Até 01 ano 4.233 1,04% 
01 ano 4.418 1,08% 
02 anos 4.636 1,14% 
03 anos 4.867 1,19% 
04 anos 4.867 1,19% 
05 a 09 anos 28.504 6,98% 
10 a 14 anos 29.796 7,30% 
15 anos 6.281 1,54% 
16 a 17 anos 12.897 3,16% 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. IN: PMAS 2010-2013 

 

  Em Florianópolis, as características climáticas são típicas do litoral sul 

brasileiro, com as estações do ano bem definidas e chuvas distribuídas uniformemente 

durante o ano. Embora não haja uma estação seca, o verão geralmente apresenta o maior 

índice pluviométrico, com precipitações elevadas de janeiro a março. A temperatura 

média anual é de 20,4 ºC, sendo fevereiro o mês mais quente. A média das máximas do 

verão varia de 28 a 31ºC e a média das mínimas do inverno, de 7,5 a 12°C. O município 

tem atraído nas últimas décadas um número significativo de turistas e habitantes graças 

às suas características naturais e urbanísticas, sendo o adensamento populacional fator 

potencial de deterioração da qualidade de vida dos grandes centros urbanos, a gestão 

municipal deve ser capaz de acompanhar a velocidade de expansão urbana2. 

 Primeiramente, antes da chegada dos exploradores europeus, os habitantes da 

região de Florianópolis eram os índios carijós, de origem tupi-guarani e que conheciam 

a ilha como Meiembipe ou "montanha ao longo do mar" . Apesar de praticarem a 

                                                 
1 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. IN: Plano Municipal de Assistência Social 2010-2013.  
2 Fonte: Plano Municipal de Saúde de Florianópolis 2007-2010.  

Total 27,92% = 
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agricultura, os Carijós tinham na pesca e coleta de moluscos as atividades básicas para 

sua subsistência. Além disso, outras populações mais antigas habitaram a ilha em 

tempos mais remotos. Existem indícios de presença do chamado Homem de Sambaqui 

em sítios arqueológicos cujos registros mais antigos datam de 4800 a.C.. A Ilha de 

Santa Catarina possui numerosas inscrições rupestres e algumas oficinas líticas, 

notadamente em várias de suas praias.  

Antes do povoamento, já no início do séc. XVI, muitos embarcações que 

demandavam à Bacia do Prata, aportavam na Ilha de Santa Catarina para abastecerem-

se de água e víveres passaram para refrescar-se, retirando-se após o desejado descanso. 

Entretanto, a fundação da cidade propriamente dita só foi ocorrer a partir de 1675. Foi 

neste ano que chegou à ilha o bandeirante Francisco Dias Velho, que além de 

impulsionar o surgimento da cidade, acabou tendo um fim trágico, digno de um filme de 

aventuras (Dias Velho pereceu nas mãos dos piratas). Com Dias Velho vieram sua 

esposa, três filhas, dois filhos, outra família agregada, dois padres da Companhia de 

Jesus e mais 500 índios domesticados. Francisco Dias Velho dá início à povoação da 

ilha com a fundação de Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis) – segundo 

núcleo de povoamento mais antigo do Estado, ainda fazendo parte da vila de Laguna – 

desempenhando importante papel político na colonização da região.  

A partir desta época, intensificou-se o fluxo de paulistas e vicentistas que 

ocupavam vários outros pontos do litoral, sendo que em 1726, Nossa Senhora do 

Desterro é elevada a categoria de vila, a partir de seu desmembramento de Laguna. 

 Em 1739, precisamente em 7 de março, aportou na ilha de Santa Catarina o 

brigadeiro José da Silva Pais, nomeado primeiro governador da Capitania de Santa 

Catarina. Trazia a missão de construir fortificações que dessem ao porto uma base 

segura, para defesa da costa ao Sul e ao Norte e, ao mesmo tempo, presidir a 

colonização sistemática da região. Com essa finalidade, o governo português 

determinou, por meio de editais, aliciar colonos nas ilhas dos Açores, Madeira e outras, 

transportando-os para Santa Catarina. O primeiro passo foi a constrição de uma pequena 

igreja onde hoje está a Catedral de Florianópolis, contando com a proteção de Santa 

Catarina. Em seguida foi escolhida a melhor região para a vila, começando a construção 

de casas e iniciando-se o plantio de novas culturas. 
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A Ilha de Santa Catarina, por sua invejável posição estratégica como vanguarda 

dos domínios portugueses no Brasil meridional, passa a ser ocupada militarmente a 

partir de 1737, quando começam a ser erguidas as fortalezas necessárias à defesa do seu 

território. Esse fato resultou num importante passo na ocupação da ilha. A partir de 

meados do século XVIII, a ilha de Santa Catarina passou a receber uma expressiva 

quantidade de imigrantes açorianos, que chegaram ao Brasil incentivados pela Coroa 

portuguesa para aliviar o excedente populacional e ocupar a parte meridional de sua 

colônia na América do Sul. A dinâmica sociocultural e demográfica do açoriano no 

litoral catarinense contribuíram de forma decisiva na feição dos padrões sócio-culturais 

da região. O açoriano trouxe consigo uma bagagem cultural e um modo próprio de 

viver: seus costumes, lenda, crendices, religiosidade, cantorias, danças folclóricas, etc.   

O gradual extermínio das tribos indígenas no litoral catarinense começa a 

acontecer no final do século XVII, devendo-se à escravidão e à fraca resistência às 

doenças trazidas pelos europeus, tais como gripe, sarampo, varíola, tuberculose, etc. 

Apesar dos esforços do missionários jesuítas espanhóis e portugueses para salvá-los, aos 

Carijós restou o último papel: serem escravos dos europeus nos engenhos que aqui 

começavam a ser instalados. 

Com a ocupação, tiveram prosperidade a agricultura e a indústria 

manufatureira  de algodão e linho, permanecendo, ainda hoje, resquícios desse passado 

no que se refere à confecção artesanal da farinha de mandioca e das rendas de bilro. 

Nesta época, meados do séc. XVIII, também verificam-se a implantação das 

“armações” para pesca da baleia, em Armação da Piedade (Governador Celso 

Ramos), e Armação do Pântano do Sul (Florianópolis), cujo óleo era comercializado 

pela Coroa, fora de Santa Catarina, não trazendo benefício econômico à região. 

A partir disso, no séc. XIX, Desterro foi elevado à categoria de cidade: tornou-

se Capital da Província de Santa Catarina em 1823 e inaugurou um período de 

prosperidade, com o investimento de recursos federais. A modernização política e a 

organização de atividades culturais também se destacaram, marcando inclusive os 

preparativos para a recepção ao Imperador D. Pedro II (1845). 

Com o advento da República (1880), as resistências locais ao novo governo 

provocaram um distanciamento do governo central e a diminuição dos seus 

investimentos. A vitória das forças comandadas pelo Marechal Floriano Peixoto 
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determinou em 1894 a mudança do nome da cidade para Florianópolis, em 

homenagem a este oficial. 

A cidade, ao entrar no séc. XX, passou por profundas transformações, sendo 

que a construção civil foi um dos seus maiores suportes econômicos. A implantação 

das redes básicas de energia elétrica e do sistema de fornecimento de água e de captação 

de esgotos somaram-se à construção da Ponte Governador Hercílio Luz, como marcos 

do processo de desenvolvimento urbano. Ao final do século XX — nas três últimas 

décadas, principalmente —, a ilha experimentou singular afluência de novos moradores, 

iniciada com a transferência da sede da Eletrosul do Rio de Janeiro para o centro da 

ilha, com sede fixada no bairro Pantanal, como também a instalação da Universidade 

Federal de Santa Catarina em 1960. Construíram-se duas novas pontes ligando a ilha ao 

continente: a ponte Colombo Salles e a ponte Pedro Ivo Campos. Os bairros mais 

afastados da ilha também foram objeto de intensa urbanização. Surgiram novos bairros, 

tal como Jurerê Internacional, de alto nível socioeconômico, enquanto em alguns pontos 

começou uma ocupação desordenada, sem o devido zelo com respeito a obras de 

urbanização.  

Atualmente, Florianópolis tem sua economia alicerçada nas atividades do 

comércio, indústria de transformação, prestação de serviços, com destaque para o 

setor público, uma vez que, na qualidade de capital, atua como centro político-

administrativo, e turismo. A construção civil é outra importante atividade econômica da 

cidade, com destaque para as praias da região norte da ilha. Apesar do notório 

crescimento do Turismo, o comércio e a prestação de serviços dominam a economia 

local. Além da evidência, conforme citado, do setor da tecnologia, que é o maior 

contribuidor de impostos, mais especificamente na chamada indústria não poluente da 

microinformática, que nos últimos anos vem apresentando grande desenvolvimento, 

assim como as indústrias do vestuário, alimentos, móveis e bebidas (setor secundário). 

O setor terciário, portanto, é o mais expressivo no Estado, pois além de ser 

integrado pelas sedes do governo estadual e das representações de órgãos e entidades 

federais engloba um centro comercial e de serviços bastante desenvolvido e 

diversificado, especialmente nas atividades bancárias, educacionais e de saúde. 

Contudo, vale frisar ainda o segmento do turismo, que, embora com pouco 
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desenvolvimento no período de inverno, representa uma grande movimentação na 

economia local. Isto devido ao conjunto de suas 42 (quarenta e duas) praias, 

contribuindo para que a cidade tenha se tornado a capital turística do Mercosul, devido 

ao intenso movimento de gaúchos, argentinos paulistas durante todo o verão. Na 

temporada de verão 2008/2009, o fluxo de turistas foi de 798.441, sendo que 652.055 

nacionais e 146.386 estrangeiros. A receita gerada foi de aproximadamente 614 milhões 

de dólares, 139 milhões de dólares por turistas nacionais e 474 milhões de dólares por 

turistas estrangeiros (fonte: SANTUR, 20093).  

Dentre os atrativos turísticos da capital, salientam-se hoje, além das magníficas 

praias, as localidades onde se instalaram as primeiras comunidades de imigrantes 

açorianos, como o Ribeirão da Ilha, a Lagoa da Conceição, Santo Antônio de Lisboa e o 

próprio centro histórico da cidade de Florianópolis (PMAS 2010-2013). 

Quanto ao setor primário, vale citar a maricultura como um novo incremento 

na renda do setor. O Município conta com cerca de 120 maricultores, distribuídos em 

núcleos de produção no Norte e Sul da Ilha. Em 2007, Santa Catarina comercializou 

1.115,8 toneladas, sendo a região de Florianópolis responsável por mais de 95% das 

ostras cultivadas no Estado (PMAS 2010-2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 IN: Plano Municipal de Assistência Social 2010-2013.  



 

21 
 

 

CAPÍTULO III 

 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

 

3.1. HISTÓRICO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

 
 No Brasil Império cresceu o sentimento de medo e repulsa por crianças e 

adolescentes em situação de pobreza, em razão do aumento do abandono e circulação de 

crianças negras e pardas nos centros urbanos em virtude da Lei do Ventre Livre.  

 As instituições religiosas, a princípio, eram responsáveis pelo trabalho de 

atendimento dessa demanda. A popularmente conhecida “Roda dos enjeitados”, um 

cilindro localizado nas portas dos conventos e até das igrejas, era um instrumento 

facilitador do abandono de crianças, que eram, a partir de então, criadas por religiosos.  

 Em 05 de janeiro de 1921, a partir da lei 4.242, o poder executivo foi autorizado 

a “organizar” a assistência e a proteção à infância “abandonada e delinqüente”.  A partir 

daí, os menores de 14 anos foram declarados penalmente irresponsáveis e sujeitos a 

medidas reeducativas. 

 Em 12 de outubro de 1927, o decreto 1.7943-A criou o Código de Menores, o 

primeiro da América Latina. É nesta fase que surgiu o termo menor. 

 
O Código de Menores eram uma legislação corretiva, isto é, reconhecia ser 
necessário educar e disciplinar, física, moral e civicamente, as crianças 
oriundas de famílias “desajustadas” ou órfãs. Designava a criança e o 
adolescente em situação de pobreza como “exposto, abandonado, 
delinqüente, transviado, infrator, vadio, libertino” (BORGES, 2008).  
 

 Em Florianópolis, os “ecos” deste movimento em prol da infância pobre chegam 

em 1930. O juiz Hercílio João da Silva Medeiros, o primeiro juiz de menores da 

Comarca da Capital Catarinense, manifestou em um dos seus relatórios: 

 
 

Há muito que se vinha sentindo, na capital do Estado, a necessidade premente 
da criação de um Juízo de Menores que, investido das funções que lhe atribue 
o Código de Menores, regularizasse a situação dos menores que na vadiagem, 
na mendicância e na libertinagem, que os levava muitas e muitas vezes ao 
crime, infestavam nossas ruas e praças.  
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 Em Florianópolis, sob o governo de Nereu Ramos, haviam três programas 

sociais no âmbito da educação para os filhos e filhas das famílias pobres do município, 

criados pelos representantes do Poder Judiciário e Executivo Estadual: a colocação 

familiar, a liberdade vigiada e a Escola do Juizado de Menores. Os atendimentos eram 

feitos a partir de um instrumento administrativo denominado: Auto de Abandono 

Administrativo de Menor. 

  Entre 1936 e 1940, em Florianópolis, 280 infantes (191 do sexo masculino e 89 

do sexo feminino) foram declarados abandonados pelo magistrado Hercílio João da 

Silva Medeiros. A maioria dos Autos de Abandono Administrativo de Menores tinha 

como protagonistas os filhos e filhas das famílias que migravam do interior do Estado 

de Santa Catarina para a Capital e que viviam em condições de extrema pobreza. Em 

alguns desses casos, os próprios responsáveis pelas crianças e/ou adolescentes 

solicitavam às autoridades judiciárias que seus filhos fossem enviados para a casa de um 

guardião ou guardiã. Muitas vezes a solicitação dos pais tinha como justificativa a 

indisciplina dos filhos ou, como no caso das empregadas domésticas, o fato de não ser 

permitido residirem na casa dos patrões de sua mãe.  

 Crianças e adolescentes pobres que freqüentemente andavam sozinhos pelas 

servidões, ruas e praças da cidade em situação de mendicância ou brincando, a partir de 

1936, passaram a ser encaminhados pelos Comissários de Vigilância para o Palácio da 

Justiça. O juiz exigia a presença dos pais e os advertia, informando que as reincidências 

seriam punidas com a suspensão do poder familiar.  

 Durante o século XIX, o magistrado Hercílio João da Silva Medeiros buscava 

resolver o problema dos “abandonados” da capital catarinense através da prática de 

acolher os filhos das famílias pobres entre a população urbana de Florianópolis. Esta 

prática estava associada a três fatores: suprir a falta de mão-de-obra doméstica na 

região; promover a suposta prática da Caridade e criar estratégia de controle social dos 

pobres.  

 Para Fávero, esta atividade:  

 
Não se constituía de todo como uma novidade para os homens e mulheres 
dos diferentes estratos sociais de Florianópolis que acolhiam essas crianças e 
adolescentes, o que era novo era o fato do Estado Brasileiro, através das 
autoridades judiciárias, estar gerenciando (que implicava em uma 
regulamentação) essas práticas relativas ao recrutamento de mão-de-obra 
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infanto-juvenil no âmbito das relações de parentesco fictícias (FÁVERO, 
2007)    

  

 Vale ressaltar que muitas dessas famílias tinham filhos na mesma idade das 

crianças e/ou adolescentes acolhidos, mas não os utilizavam como mão-de-obra por 

estarem freqüentando a escola.  

O programa social Colocação Familiar, implementado entre 1936 e 1940, 

encontrou vários entraves na sua execução por conta da discrepância de interesses em 

torno da proteção da criança e do adolescente. As famílias que acolhiam “os 

abandonados” tinham interesse em obter mão-de-obra para serviços domésticos, o 

Estado, por sua vez, queria que uma nova atenção fosse dada à essas 

crianças/adolescentes e propôs que os guardiões lhe oferecessem algo além de casa e 

alimentação. Partindo desse pressuposto, o Juiz determina que as crianças acolhidas 

devam também freqüentar a escola.  

 Na época, porém, como a freqüência à escola não poupava crianças e 

adolescentes dos serviços domésticos, estes não conseguiam acompanhar as aulas, ou 

por conta da estafa física ou por verem inviabilizada a possibilidade de concluir suas 

tarefas escolares já que a responsabilidade maior que lhes era atribuída e cobrada era 

dos serviços domésticos.  

 Depois da II Guerra Mundial, em 1945, foi criada a Organização das Nações 

Unidas – ONU, da qual o Brasil faz parte, com a missão de preservar a paz mundial; 

estimular a cooperação na área econômica, social, cultural e humanitária; e promover o 

respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos. Em 1948, a ONU proclama a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujos pontos principais são: a pessoa, a 

dignidade, a liberdade, a igualdade e a solidariedade e o direito da criança a uma 

ajuda e assistências especiais.  

 Em 1959, a ONU, aprofundando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

proclamou a Declaração dos Direitos da Criança, uma verdadeira carta magna para 

todas as crianças do mundo.  

 Em 1979, no Brasil, em pleno regime da ditadura militar, surgiu o Novo Código 

de Menores, que foi uma reformulação do Código de 1927. Ele criou uma nova 

categoria para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social: a 

“situação irregular”.  
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 O Juiz de Menores passou a ser autoridade máxima, com poderes definidos em 

Lei, exceto pelo direito à assistência religiosa que mesmo assim não respeitava a 

liberdade de credo, já que a religião católica prevalecia. O Código de 1979 tinha 123 

artigos, sem nenhuma referência a direitos.  

 Durante muitas décadas, as crianças e adolescentes foram alvos de uma visão 

corretiva sobre a infância/adolescência, que equivocadamente, nomeava aqueles que 

necessitavam de proteção social como “menores em situação irregular”. Só muito 

recentemente, após avanços e retrocessos, que foi possível a criação de uma legislação 

social garantidora dos direitos da criança e do adolescente. Foi principalmente a partir 

da efervescência social que se iniciou nos anos 80 e repercutiu nos anos de 1990, que 

foram inaugurados novos paradigmas no âmbito dos direitos civis, políticos e sociais 

dos brasileiros, assim como foram fortalecidas as lutas em prol dos direitos humanos.  

 Em 1985, com o fim da ditadura, iniciou-se o processo de redemocratização no 

Brasil. A sociedade, organizada em movimentos sociais, reivindica mais direitos sociais 

e iniciam-se os trabalhos em torno da confecção da nova Constituição Federal que, 

promulgada em 1988, dispõe, dentre outras coisas, acerca do direito da criança e do 

adolescente prevendo a proteção integral. A partir desse marco, iniciam-se os trabalhos 

em torno de uma lei que superasse o código de menores. Assim, integrantes de vários 

segmentos da sociedade civil, do Ministério Público e dos órgãos governamentais, com 

uma ampla colaboração da sociedade de todas as regiões do país, trabalharam 

intensamente para a elaboração daquele que seria considerado pelo UNICEF como um 

dos instrumentos legais mais avançados do mundo sobre a matéria: o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Assim, essas significativas mudanças, oriundas de grande 

mobilização da sociedade, possibilitaram o surgimento de um novo olhar sobre a 

infância e a adolescência, agora compreendidas como sujeitos dotados de direitos; 

direitos estes que precisam ser concretizados e assegurados, respeitando-se sua condição 

peculiar de desenvolvimento. A Doutrina da Proteção Integral e da Prioridade Absoluta, 

princípios constitucionais rearfirmados no ECA, representam um grande avanço em 

relação aos direitos da infância e adolescência no país.  
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3.2 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 

 Em 20 de novembro de 1989, a Assembléia Geral das Nações Unidas, 

aprofundando a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, adotou a 

Convenção sobre os Direitos da Criança que tratava, dentre outras coisas, dos direitos 

fundamentais de saúde, educação, dignidade e convivência familiar de crianças e 

adolescentes de todo o mundo.  

Neste mesmo ano, no Brasil, foi apresentado o Projeto de Lei do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA ao Senado Federal que buscava implementar as 

diretrizes propostas na convenção. 

 Sancionado em 13 de julho de 1990, o Estatuto surge da norma internacional da 

Doutrina da Proteção Integral a respeito dos direitos da Infância e Juventude. Os 

menores passam a ser chamados de crianças e adolescentes e são criadas as Varas 

Especiais da Infância e da Juventude. Regulamenta-se uma nova ideologia no país que 

prevê garantia de proteção integral à crianças e adolescentes com prioridade 

absoluta.  

 O Estatuto dispõe logo em seu artigo primeiro a Proteção Integral à criança e 

ao adolescente. Estabelece em seu artigo terceiro que crianças e adolescentes gozam 

de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana e que deve ser 

garantido o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e dignidade. O Estatuto se refere, portanto, ao desenvolvimento pleno de 

crianças e adolescentes, não ressaltando a importância de um aspecto em detrimento de 

outro, revelando que todos fazem parte do desenvolvimento destes sujeitos e portanto, 

são igualmente importantes e relevantes para a formação efetiva de um ser humano. O 

Estatuto também não condiciona o direito a renda econômica, ele prevê proteção 

integral a toda e qualquer criança e adolescente. 

 No artigo quarto o Estatuto prevê que: 

 
 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização , à 
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cultura, à dignidade, ao respeito , à liberdade, e à convivência familiar e 
comunitária (Lei 8069/90). 
 
 

  Em seu artigo quinto, a Lei reforça a garantia destes direitos fundamentais 

prevendo que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

 O Estatuto prevê como garantidores do direito: a família, a comunidade, a 

sociedade em geral e o poder público. Ou seja, não há hierarquias de responsabilidades. 

O dever é de todos! 

 Então sob a perspectiva do Estatuto a Lei é para todas as crianças e 

adolescentes, e prevê a garantia de todos os seus direitos fundamentais assegurado por 

todos: Família, Sociedade e Estado. Eis a Doutrina da Proteção Integral. 

 

 

3.3 HISTÓRICO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS4 

 

Segundo SILVA (1975)5, anteriormente ao Decreto-Lei nº 935, de 20 de 

novembro de 1969, que criou a Secretaria da Educação, Saúde e Assistência Social 

(SESAS); algumas instituições mantinham entre os seus serviços, um Setor de 

Assistência Social para atender as pessoas de acordo com suas necessidades 

fundamentais como: alimentação, vestuário, habitação, ou ainda outras ações como o 

direito à segurança, educação e recreação6, além de alguns trabalhos assistenciais 

voluntários desenvolvidos em paróquias por senhoras da sociedade. Contudo, a 

Secretaria em questão teve como objetivo organizar os serviços assistenciais, promover 

o bem estar social e econômico aos servidores municipais e pessoas mais necessitadas 

da comunidade, utilizar/mobilizar recursos institucionais da comunidade, além de 

                                                 
4    Texto Adaptado do Plano Municipal de Assistência Social de Florianópolis / 2010 – 2013. 
5    IN: Plano Municipal de Assistência Social - PMAS 2010-2013. 
6   Informações obtidas no Trabalho de Conclusão de Curso: SILVA, Adalzira M. da.  Coordenação de 
Recursos: Uma Experiência de Desenvolvimento de Comunidade. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Faculdade de Serviço Social de Santa Catarina. Florianópolis, 1975. Neste TCC não estão especificadas 
as Instituições no Município que realizavam os serviços de Assistência Social citados.  
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capacitação para maior adaptação dos indivíduos no trabalho e no contexto em que 

vivem. 

Conforme a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Florianópolis 

de 19747, a Secretaria Municipal de Educação, Saúde e Assistência Social se estruturava 

da seguinte forma: Divisão de Saúde, Divisão de Educação e Cultura, Divisão de 

Administração e Divisão de Serviço Social. Esta última, por sua vez, se dividia em: 

Serviço de Registro, Documentação e Divulgação e Serviço de Promoção Social.  

Desse modo, eram desenvolvidos projetos na área da educação, para atender os 

filhos de servidores municipais com fornecimento de material escolar, passe escolar, 

merenda escolar, atendimento médico, odontológico e farmacêutico; na área da saúde, 

que proporcionava recursos médicos, farmacêuticos e odontológicos para garantir 

condições de saúde aos servidores municipais e seus dependentes, e há outras pessoas 

comprovadamente carentes, como os menores integrantes do Programa de Promoção 

Social do Menor (engraxates, vendedores de picolé, guardadores de carro, 

mensageiros); vendedores ambulantes – Promoção Social pelo Trabalho; mendigos – 

Projeto de Atendimento e Recuperação Social da Mendicância; flagelados das 

enchentes, montando Programa Especial de atendimento no que se refere à oferta 

destes recursos e também roupas, calçados, colchões e alojamento; e maternidade e 

infância com fornecimento de leite para gestantes e crianças de 0 a 5 anos.  

Ademais, eram realizados atendimentos a casos sociais de indivíduos que 

apresentavam problemas ou dificuldade de relacionamento pessoal e social. O Setor de 

Assistência Social destinava-se a estudar e atender os casos sociais que se 

apresentavam, motivados por carências sócio-econômicas, seja alimentação, habitação, 

locomoção, funeral e outras. Cabia a referida Secretaria planejar e executar projetos de 

promoção social aos munícipes circunscritos à área rural e urbana.  

Em Florianópolis, existiam também outras entidades de Bem Estar Social e 

Obras Sociais para atender esta população, como o Serviço Social do Comércio, Serviço 

Social da Indústria, Ação Social Arquidiocesana, Associação de Pais e Amigos do 

Excepcional – APAE, Lar São Vivente de Paula, e Educandário XXV de Novembro, 

                                                 
7    FLORIANÓPOLIS, Prefeitura Municipal. Estrutura Administrativa. 1974.   
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por exemplo. Neste sentido, em 1974, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através 

de convênio com a Secretaria dos Serviços Sociais do Estado, criou o projeto Central 

de Triagem e Assessoria Técnica à Entidades Sociais, visando montar um sistema 

único junto às entidades sociais e oferecer serviços técnicos adequados, para que as 

obras sociais atuassem num trabalho integrado, levando-as a cumprir seus objetivos. 

Nesta época também, a Secretaria desenvolvia outras ações, como clube de mães e de 

mulheres para confecção de enxovais e alguns cursos, através de convênio com a Legião 

Brasileira de Assistência – LBA. Em 1978, foi criado o Centro Social do Ribeirão da 

Ilha, promovendo cursos, grupos de mães e de idosos.  

Em 23 de novembro de 1979, a estrutura administrativa da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis foi alterada pela Lei nº 1.674, sendo que o artigo 28 desta 

Lei apresenta uma nova estrutura organizativa da Secretaria de Educação, Saúde e 

Desenvolvimento Social. A partir daí, o Departamento de Desenvolvimento Social era 

composto por 01 Divisão de Ação Comunitária, 01 Divisão de Desenvolvimento Social 

ao Menor e 01 Divisão de Assistência Social8. Já através da Lei nº 2.350, de 27 de 

dezembro de 1985, o Departamento de Educação foi desmembrado da Secretaria 

Municipal de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, dando origem a Secretaria 

Municipal de Educação. A partir de então, os trabalhos nos Departamentos de 

Desenvolvimento Social e Saúde eram articulados. Iniciou-se uma discussão para o 

trabalho interdisciplinar nas Regionais de Saúde com trabalhos de prevenção na área da 

saúde, bem o desenvolvimento de Programas na área da criança e do adolescente como, 

por exemplo, os Centros de Educação Complementar - CEC que atendiam crianças e 

adolescentes no contra-turno escolar.   

Como importante marco, em 02 de julho de 1992, foi sancionada a Lei nº 

3.794/929 que dispõe sobre a Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do 

Adolescente no Município de Florianópolis, na qual consta a criação do Conselho 

                                                 
8     Desde a fundação da Associação Florianopolitana de Voluntários/AFLOV em 31 de julho de 1980, a 
Secretaria de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social mantinha parceria técnico-financeira com a 
mesma para dar suporte ao atendimento dos Programas da Secretaria através de recursos oriundos de 
eventos realizados pela Entidade. 
9    A Lei nº 3.794 de 02 de julho de 1992 foi revogada pela Lei nº 7.855 de 22 de abril de 2009, que 
“Dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente e sobre a Revogação dos Arts. 4º e 5º da Lei nº 6.134 de 2002 e das Leis nº 
3.794 de 1992 e 6.565 de 2004”.  
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Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal da Criança e 

do Adolescente.  

Neste período, a partir dos pressupostos da Constituição Federal, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente/ECA e da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS 

(1993), intensifica-se a discussão acerca da Política de Assistência Social, na qual as 

ações eram organizadas nas áreas da criança e do adolescente, ação comunitária e 

assistência social. Assim sendo, a Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social 

ampliou os trabalhos com crianças e adolescentes. Houve a municipalização de 

programas no Complexo Ilha-Criança10 localizado no bairro Agronômica, assim como a 

municipalização do Programa SOS Criança11 para recepção, averiguação de denúncias 

de maus tratos e orientação às crianças, adolescentes e familiares, mas naquele período 

o SOS Criança atuava exclusivamente em situações emergenciais de violência na 

proteção de crianças e adolescentes. Na ocasião, adquiriu-se espaço físico para o SOS 

Criança, assim como para as entidades Albergue Santa Rita de Cássia e Casarão da 

Integração Adolescente/Idoso, concentrados no mesmo espaço (KOETTKER, 2008). 

Além disso, também surgiram a Casa da Liberdade, para atender crianças e adolescentes 

em situação de risco, dinamizando a relação da educação com o mundo do trabalho, por 

meio de oficinas pedagógicas e de produção, e o SOS Rodoviária12.  

A Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social implantou também 

o Programa “Leite é Saúde”, que tinha por objetivo implementar ações de caráter sócio-

pedagógico junto às famílias com problemas de desnutrição cadastradas no Programa, 

realizando um acompanhamento social a estas famílias. Foram incrementadas ainda 

algumas parcerias para o desenvolvimento de projetos, como os Centros de Educação 

Complementar – CEC, em conjunto com a Secretaria de Educação; bem como os 

Centros de Profissionalização Popular – CPP Jardim Ilha/Continente, Trindade e Saco 

Grande II, na área do trabalho, em articulação com o Instituto de Geração de 

                                                 
10     O espaço do Complexo Ilha Criança localizado na Agronômica em 1992 foi concedido pelo Estado 
pelo prazo de 20 anos à Prefeitura Municipal de Florianópolis.  
11     A princípio, o programa SOS Criança era mantido pela Fundação Vida – Apoio à Família 
Catarinense (uma entidade sem fins lucrativos), contanto com o apoio a Secretaria de Estado de Justiça e 
Administração. Mas em fevereiro de 1993, essa Fundação, em consonância com e CF 88 e o ECA, que 
prevê a municipalização de serviços, repassou à Prefeitura Municipal o desenvolvimento das ações. Em 
maio de 1993, foi firmado um convênio entre o Governo Estadual e o municipal para o gerenciamento do 
programa (DESTRI,1993 apud BORGES, 2009). 
12    PMAS 2010-2013. 
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Oportunidades de Florianópolis – IGEOF, os quais objetivavam levar às comunidades 

de baixa renda um programa de profissionalização para capacitar adultos e adolescentes 

a obter renda a partir de seu próprio trabalho e/ou empreendimento. Além da 

continuidade no atendimento sócio-jurídico, proporcionando aos munícipes sócio-

economicamente carentes, serviços de assistência jurídica gratuita, priorizando casos 

que se caracterizavam por ações na área do direito de família.  

Acerca da criação dos Conselhos Tutelares, em atendimento as crianças e 

adolescentes em situação de ameaça ou violação dos direitos reconhecidos no ECA, 

foram criados 02 (dois) Conselhos Tutelares no âmbito do município de Florianópolis, 

através da Lei nº 4.283/93, um na parte insular do município e outro na área continental: 

órgãos permanentes, autônomos e não jurisdicionais, encarregados de zelar, em nome da 

comunidade local, pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Na 

referida Lei cita-se ainda que, caso seja identificada a necessidade e havendo solicitação 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, o Chefe 

do Poder Executivo estaria autorizado a criar, por Decreto, mais dois Conselhos 

Tutelares, conforme ocorreu com a criação de mais um órgão alguns anos mais tarde.  

Já a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente em Florianópolis, aconteceu em 1996, tendo como objetivo a construção 

dos princípios para a formulação das políticas de Saúde, Educação e Assistência Social, 

segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Este foi o ponto de partida para a 

realização, nos anos seguintes, de outras seis Conferências Municipais que tiveram 

sempre como foco de atenção a participação da Sociedade Civil na discussão das 

políticas públicas sobre o tema, bem como a mobilização de todos os setores envolvidos 

direta ou indiretamente no sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes a 

fim de contemplar todas as necessidades destes “sujeitos em condições peculiares de 

desenvolvimento”. 

Após esta data, outros Conselhos foram criados, como o Conselho Municipal 

de Assistência Social (ainda em 1996), e Conselho Municipal do Idoso (1998), dentre 

outros, especialmente a partir de 2005, contribuindo para a implementação da política 

de assistência social no município.  

A partir do ano 2000, o SOS Criança passou a ser denominado Programa 

Sentinela, sendo que sua parte operacional consistia num conjunto de ações públicas 
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municipais especializadas, realizadas por equipes multiprofissionais, atendendo a 

crianças e adolescentes, bem como suas famílias que se encontrassem envolvidas, 

principalmente, em situações de violência sexual. Além do Programa Sentinela, o 

município contava também com outros programas da rede de atendimento à criança e ao 

adolescente, como o Programa de Orientação e Apoio Sócio-familiar (POASF), a Casa 

de Passagem e o Programa Abordagem de Rua (GOMES, 2008).  

A respeito da reestruturação da Secretaria em questão, em 2001, foi criada a 

Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e Desenvolvimento Social, através da 

Lei nº 5.831 de 21 de março, que aborda a Gestão da Política de Assistência Social em 

Florianópolis, e cria a respectiva Secretaria, tendo a seguinte estrutura: Gerência da 

Habitação, Gerência do Trabalho e Renda, Gerência de Assistência Social e Gerência 

Administrativo Financeira. A partir daí, apesar de prosseguir o andamento das ações de 

assistência social, geração de renda e na área da criança e do adolescente, as ações da 

mesma priorizavam a questão habitacional13.  

A partir de 2004, com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social, 

grande avanço para o Sistema de Proteção Social Brasileiro, uma vez que define um 

novo modelo de gestão e apresenta as diretrizes para a efetivação da assistência social 

como direito de cidadania e responsabilidade do Estado; a Gestão da Assistência Social 

é estabelecida através dos níveis: Inicial, Básica e Plena conforme o porte dos 

municípios. Seguindo as orientações da Norma Operacional Básica do Sistema Único 

de Assistência Social - NOB/SUAS, o Município de Florianópolis teve seu 

requerimento de Gestão Plena aprovado14, o que significa que o mesmo tem a 

responsabilidade de gestão total das ações de Assistência Social, organizando a Proteção 

Social Básica e Proteção Social Especial de média e de alta complexidade. 

A Lei Complementar nº 158, sancionada em 18 de fevereiro de 2005, por sua 

vez, desmembrou a referida Secretaria em: Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental e Secretaria Municipal da Criança, Adolescente, Idoso, 

Família e Desenvolvimento Social – SMCAIFDS, ficando esta última responsável 

pela coordenação dos programas e projetos da área.  

                                                 
13    PMAS 2010-2013. 
14  Requerimento aprovado durante a octogésima oitava Assembléia Geral Ordinária do Conselho 
Municipal de Assistência Social, realizada no dia 11 de agosto de 2005. 
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Atendendo a necessidade da população, especialmente em relação ao 

atendimento da Criança e do Adolescente no município, foi criado o terceiro Conselho 

Tutelar de Florianópolis, através do Decreto no 3.960 de 21 de fevereiro de 2006, a fim 

de atender a região Norte da Ilha. 

Nos anos seguintes, conforme já citado, foram criados também o Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Florianópolis – CMDPD (em 

novembro de 2006); o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – 

COMPIR (dezembro de 2007); e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 

COMDIM (julho de 2008).15 

Durante o período, em 11 de setembro de 2007, a SMCAIFDS passou por uma 

nova reestruturação, sendo que sua nomenclatura foi modificada para Secretaria 

Municipal de Assistência Social, a partir da Lei nº 7.398. Em 27 de janeiro de 2009, 

porém, aprovou-se a Lei Complementar nº 348/2009 que dispõe sobre o modelo de 

gestão e a estrutura organizacional da Administração Pública Municipal de 

Florianópolis, transformando a Secretaria Municipal de Assistência Social em 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude. Por fim, já em 19 de agosto 

de 2010, através da Lei no 8351/2010, sua nomenclatura foi novamente alterada, 

passando a denominar-se novamente Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEMAS, vigente até então.  

Atualmente, a Secretaria de Assistência Social, órgão gestor da Política de 

Assistência Social em Florianópolis, está estruturada administrativamente por 06 (seis) 

Diretorias: Diretoria de Serviços Básicos, Diretoria de Serviços de Média 

Complexidade, Diretoria de Serviços de Alta Complexidade, Diretoria de Mobilização 

Comunitária, Diretoria de Juventude, e Diretoria de Planejamento, Monitoramento e 

Avaliação. 

 

 

 

 

                                                 
15 Segundo o PMAS 2010-2013, a Lei nº 7682/2008 revoga a Lei nº2598/87 aprovada em 16 de julho de 
1987, que cria o Conselho Municipal de Condição Feminina - “CMCF”, com o objetivo de promover 
ações capazes de eliminar a discriminação da mulher e assegurar-lhe participação efetiva nas atividades 
políticas, econômicas e culturais.  
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3.4 INDICADORES SOCIAIS MUNICIPAIS 

 

 

3.4.1 Educação 

 

 Os dados censitários, nos últimos sete anos, demonstram que Florianópolis teve 

acrescido à sua população um número expressivo de habitantes, e, desses, um número 

significativo de imigrantes, vindos de outras cidades catarinenses, do Brasil ou do 

exterior, exigindo políticas públicas voltadas às necessidades oriundas desta 

constatação. Neste sentido, realizar uma política de educação de qualidade torna-se um 

desafio frente a esta realidade. Contudo, perante o compromisso da administração 

municipal para o investimento efetivo nas pessoas, proporcionando educação de 

qualidade às crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, num esforço conjunto 

entre o Poder Público e a Sociedade Civil Organizada, pode se tornar possível a meta de 

Florianópolis tornar-se referencia nacional no ensino público. O PME, portanto, explana 

a intenção de contribuir para esta realidade, procurando concretizar mudanças 

necessárias à oferta, acesso e permanência dos educandos nas unidades educativas e 

instituições de ensino do município. 

 

IDEB  

 

O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um indicador 

de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames 

padronizados (Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de 

ensino (4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio) – com 

informações sobre rendimento escolar (aprovação). 

 O IDEB combina dois indicadores usualmente utilizados para monitorar nosso 

sistema de ensino: 

�   indicadores de fluxo (promoção, repetência e evasão) e 

�   pontuações em exames padronizados, obtidas por estudantes ao final de 

determinada etapa do sistema de ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º 

ano do ensino médio). 
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Este índice tem por objetivos:  

� Detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa performance 

em termos de rendimento e proficiência. 

� Monitorar a evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas e/ou 

redes de ensino.  

� Mostrar as condições do ensino no Brasil, numa escala de 0 a dez e determinando 

o prazo e a forma de como chegar . 

 Foi fixada a média 6,0 para ser atingida até 2022, utilizando a metodologia do 

IDEB como base, e observando que esta média foi atingida pelos 20 países melhores 

colocados no ranking mundial. 

 O Cálculo do IDEB utiliza, portanto, os itens a seguir:  

� O ano do exame (Saeb ou Prova Brasil) e censo escolar; 

� A média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para 

um indicador entre 0 e 10, dos alunos da Unidade Educativa, obtida em 

determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino; 

� O indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos 

alunos da Unidade Educativa. 

 
Conforme dados abaixo, as escolas de Florianópolis obtiveram médias no IDEB 

acima das médias nacionais. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 2007, 

chegou-se a obter a média de 6,4, enquanto o menor índice é de 3,7. O mesmo acontece 

para os anos finais: IDEB de 5,2 para o melhor índice e 3,0 para o menor. 

 

REGIÃO ANOS INICIAIS ANOS FINAIS 

BRASIL 4,2 3,8 

SANTA CATARINA 4,7 4,1 

FLORIANÓPOLIS 5,0   4,2 

   Fonte: PMAS 2010-2013. 

 

 Ainda segundo os dados do referido Plano, nos anos iniciais, 29 (vinte e nove) 

Unidades Educativas do Município receberam IDEB, onde mais de 90% obtiveram 

índice superior ao Nacional, sendo que todas as 29 Unidades Educativas da Rede 
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Municipal tiveram nota superior às metas estabelecidas pelo MEC para 2007, e somente 

03 (três) Unidades obtiveram o IDEB inferior ao Nacional. 

 Já nos anos finais, 22 (vinte e duas) Unidades Educativas receberam IDEB, 

sendo que mais de 77% foram superiores a média nacional. Além disso, 14 (quatorze) 

Unidades Educativas da Rede Municipal tiveram nota superior às metas estabelecidas 

pelo MEC para 2007, e somente 5 (cinco) obtiveram o IDEB inferior ao Nacional. 

 Tendo em vista o IDEB, podem-se relacionar também os dados do 4º Relatório 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, já que um desses objetivos trata-se 

proporcionar uma Educação de Qualidade para Todos: 

 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - 2005/2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ministério da Educação – IDEB (IN: 4º Relatório ODM – Florianópolis). 
 
 
Os dados acima trazem um comparativo entre os anos de 2005 e 2007 acerca do 

IDEB municipal, verificando-se um avanço deste índice, especialmente em relação aos 

anos iniciais. O Relatório citado aponta ainda que o município de Florianópolis está na 

662.ª posição, entre os 5.564 do Brasil, quando avaliados os alunos da 4.ª série , e na 

2.477.ª, no caso dos alunos da 8.ª série.  
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TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO 

 

 A taxa de atendimento refere-se ao percentual da população em idade escolar 

que frequenta a escola. A “taxa de escolarização líquida” indica o percentual da 

população em determinada faixa etária, que se encontra matriculada no nível de ensino 

adequado à sua idade. 

 

Taxas de Escolarização no ENSINO 
FUNDAMENTAL  - 2000 

REGIÃO TAXA LÍQUIDA 

BRASIL 94,3 

SUL 95,6 

SANTA CATARINA 96,7 

FLORIANÓPOLIS 94,1 

       Fonte: MEC / INEP / IBGE (IN: PME, 2009) 

 

Taxas de Escolarização no ENSINO MÉDIO - 
2000 

REGIÃO TAXA LÍQUIDA 

BRASIL 33,3 

SUL 47,1 

SANTA CATARINA 45,6 

FLORIANÓPOLIS 54,0 

         Fonte: MEC / INEP / IBGE (IN: PME, 2009) 

 

 

TAXA DE APROVAÇÃO 

 

 Permite avaliar a produtividade do sistema educacional em cada série e nível de 

ensino. Este indicador pode ser considerado como taxa de sucesso que o sistema obteve 

durante o ano. Pode-se calcular a taxa média de aprovação por nível de ensino ou para 

um conjunto de séries. 
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Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental – 1ª a 4ª série, 
por Dependência Administrativa – 2000 a 2007 

ANO / 
DEPENDÊNCIA 

FEDERAL  ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

2000 95,2 72,6 85,6 97,9 82,3 

2001 100 81,7 86,7 97,9 87,2 

2002 92,6 83,4 89,5 98,3 88,8 

2003 94,4 80,5 90,7 98,7 88,3 

2004 94,4 83,3 90,2 98,2 89,0 

2005 96,5 82,3 90,4 98,8 89,0 

2006 - - 96,6 - - 

2007 95,5 86,8 96,7 97,8 92,2 

Fonte: PME, 200916. 

 

Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série, 
por Dependência Administrativa – 2000 a 2007 

ANO / 
DEPENDÊNCIA 

FEDERAL  ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

2000 92,8 75,2 79,6 97,1 82,2 

2001 97,3 77,6 83,4 97,2 84,8 

2002 88,0 77,4 84,3 97,1 85,0 

2003 86,6 77,3 88,8 96,7 85,9 

2004 89,1 75,5 85,6 96,0 84,2 

2005 96,3 75,2 84,9 96,6 84,2 

2006 - - 85,1 - - 

2007 88,2 75,2 85,6 96,1 82,2 

Fonte: PME, 200981 

 

Taxa de Aprovação no Ensino Médio, 
por Dependência Administrativa – 2000 a 2007 

ANO / 
DEPENDÊNCIA 

FEDERAL  ESTADUAL PRIVADA TOTAL  

2000 81,1 77,5 91,5 82,8  

2001 82,5 77,8 93,4 85,3  

2002 82,0 76,5 93,0 86,4  

                                                 
16 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira/EDUDATABRASIL/ DEPLAN2008 
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2003 72,6 66,0 93,5 83,1  

2004 84,0 64,4 93,1 74,8  

2005 84,6 69,5 94,4 77,6  

2006 - - - -  

2007 80,3 69,3 95,5 75,4  

Fonte: PME, 200981. 

 

TAXA DE ABANDONO 

 

 Permite avaliar a perda, por abandono, do sistema educacional em cada nível de 

ensino e dependência administrativa durante o ano. 

 

Taxa de Abandono no Ensino Fundamental – 1ª a 4ª série, 
por Dependência Administrativa – 2000 a 2007 

ANO / 
DEPENDÊNCIA 

FEDERAL  ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

2000 0,0 11,0 3,2 0,4 6,3 

2001 0,0 3,5 1,8 0,1 2,2 

2002 0,0 2,3 0,5 0,1 1,2 

2003 0,0 3,4 0,5 0,2 1,7 

2004 0,0 2,2 0,7 0,5 1,4 

2005 0,0 2,8 0,9 0,2 1,5 

2006 - - 0,6 - - 

2007 0,6 1,5 0,4 0,1 0,9 

Fonte: PME, 200917. 

 

Taxa de Abandono no Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série, 
por Dependência Administrativa – 2000 a 2007 

ANO / 
DEPENDÊNCIA 

FEDERAL  ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

2000 1,3 12,3 6,0 0,1 7,5 

2001 0,0 7,0 2,3 0,1 3,8 

2002 3,6 5,0 2,0 0,1 2,8 

2003 0,0 6,4 1,8 0,3 3,4 

                                                 
17 INEP /EDUDATABRASIL. 
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2004 0,7 5,9 1,6 0,1 3,0 

2005 0,0 4,8 1,4 0,1 2,5 

2006 - - 1,9 - - 

2007 0,7 3,8 1,0 0,1 2,4 

Fonte: PME, 200982. 

 

Taxa de Abandono no Ensino Médio 
por Dependência Administrativa – 2000 a 2007 

ANO / 
DEPENDÊNCIA 

FEDERAL ESTADUAL PRIVADA TOTAL 

2000 0,7 17,0 3,8 11,8 

2001 0,7 10,3 1,4 5,9 

2002 1,2 10,1 1,1 4,6 

2003 0,4 12,9 1,6 5,6 

2004 1,8 22,9 0,7 14,8 

2005 1,6 20,8 0,3 14,0 

2006 - - - - 

2007 4,9 14,5 0,1 10,9 

Fonte: PME, 200982. 

 

TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE 

 

 Permite avaliar a distorção entre a idade dos alunos e a série que frequentam em 

cada nível de ensino. Deve-se considerar a idade recomendada para cada série /nível de 

ensino, ou seja, 06 anos para o 1º ano do Ensino Fundamental, 07 anos para o 2º ano e, 

assim, sucessivamente. 

 

 Taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental – 1ª A 4ª SÉRIE 

 
ANO  

 
FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

2005 7,1 20,3 11,4 1,5 13,1 

2006 6,2 18,4 10,6 1,3 11,7 

Fonte: PME, 200918. 

                                                 
18 INEP/EDUDATABRASIL. 
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Taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental – 5ª A 8ª SÉRIE 

 
ANO  

 
FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

2005 15,0 36,2 25,1 2,8 23,7 

2006 14,3 35,0 25,3 2,9 23,3 

Fonte: PME, 200983. 

 

Taxa de distorção idade-série no Ensino Médio 

 
ANO  

 
FEDERAL ESTADUAL PRIVADA TOTAL 

2005 18,0 43,7 5,1 31,4 

2006 15,4 43,9 4,0 30,2 

Fonte: PME, 200983. 

 

 

 Estas últimas tabelas, por sua vez, também podem ser comparadas aos dados 

apresentados pelo 4º Relatório dos ODM, conforme a seguir:  

 

Distorção idade-série no ensino fundamental e médio – 2008 
 

 

Ensino Fundamental 

 

11,6% 
 

Ensino Médio 

 

21,0% 
 

 

 

  
Fonte: Ministério da Educação – INEP  
(IN: 4º Relatório ODM – Florianópolis). 
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Em relação a tal aspecto, a distorção idade-série eleva-se à medida que se avança 

nos níveis de ensino. Entre alunos do ensino fundamental, 11,6% estão com idade 

superior à recomendada, chegando a 21,0% de defasagem entre os que alcançam o 

ensino médio. 

 Já em seguida, tabela de Recursos aplicados em Educação, segundo Plano 

Municipal de Educação, 2009: 

 

Recursos Aplicados em Educação – 2000 a 2007 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS / SME 

ANO  
RECEITA DE 
IMPOSTOS 

INVESTIMENTO 
EM EDUCAÇÃO 

(RECURSOS 
PRÓPRIOS) 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

ENSINO 
FUNDAMENTAL  

% 
PERCENTUAL 

APLICADO 

2000 130.062.801,09 33.434.678,00 13.106.079,03 20.328.599,00 25,71% 

2001 157.496.175,20 42.847.672,30 17.540.521,40 25.307.150,90 27,21% 

2002 191.585.626,88 52.088.913,13 23.329.634,41 28.759.278,72 27,19% 

2003 226.585.034,05 61.297.662,28 26.828.495,20 34.469.167,08 27,05% 

2004 254.776.361,05 71.207.933,19 32.424.818,90 38.783.114,29 27,95% 

2005 300.908.572,00 93.290.078,00 45.783.845,00 47.506.233,00 31,00% 

2006 328.228.082,10 105.271.671,88 52.661.111,59 52.610.560,29 31,12% 

2007 388.091.739,01 117.126.673,59 63.961.176,27 53.165.497,32 30,18% 

Fonte: PME, 200919. 

 

 

3.4.2 Saúde 

 

 Tendo por base os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM, conforme 

já apresentado anteriormente, que se refere à iniciativa da ONU de tratar os problemas 

mundiais (através de 08 jeitos de mudar o mundo), incentivando o cumprimento dos 

mesmos a nível local; pode-se considerar o 4º Relatório de Avaliação dos ODM20 em 

relação ao município de Florianópolis, possibilitando a percepção de alguns indicadores.  

                                                 
19 PMF /SEPLAN. Contas do exercício de 2007 da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 
20 Neste âmbito, cabe destacar o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), uma 
rede global de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, presente em 166 países. Seu 
mandato central é o combate à pobreza, trabalhando ao lado de governos, iniciativa privada e sociedade 
civi. No Brasil, o PNUD coordena o Grupo de Trabalho sobre os ODMs; apóia o Prêmio ODM Brasil, 
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No que se refere à saúde dos recém-nascidos e gestantes no município, por 

exemplo, podem-se destacar os dados do Relatório acerca do objetivo: reduzir a 

mortalidade infantil, conforme segue:  

 

 

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos de idade a cada mil nascidos vivos - 
1995-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Fonte: Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS (IN: 4º Relatório ODM – Florianópolis). 

 

De acordo com os dados, no período, verifica-se um decréscimo na taxa de 

mortalidade infantil em Florianópolis. Ainda segundo o referido relatório, entre 1995 e 

2008, o número de óbitos de crianças menores de um ano no município foi de 1.054.  

Em relação a tal aspecto, é válido elucidar o total de nascidos vivos. Segundo o 

PMAS 2010-2013, o quadro a seguir indica um aumento considerável de nascidos vivos 

no ano de 2008, conforme segue:  

                                                                                                                                               
que incentiva e valoriza projetos e ações que contribuem para o alcance dos ODMs; além de apoiar e 
participar de diversos projetos sociais do governo ligados diretamente ao alcance destes Objetivos, 
incluindo o Bolsa Família. Assim, todos os projetos do PNUD no país visam contribuir para o progresso e 
o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Fonte: http://www.pnud.org.br/pnud/. 
Relatórios disponíveis em: http://www.portalodm.com.br/relatorios/sc/florianopolis.  
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             Fonte: SINASC21/Maio 2009 (IN: PMAS 2010-2013) 

 

Assim, considerando a prevenção como uma das ações determinantes para a 

redução da mortalidade infantil, salienta-se a importância de imunização contra doenças 

infecto-contagiosas. Em 2008, no município, 98% das crianças menores de 1 ano 

estavam com a carteira de vacinação em dia, conforme é possível verificar no gráfico 

abaixo: 

 
Percentual de crianças menores de 1 ano com vacinação em dia - 2000-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS (IN: 4º Relatório ODM – Florianópolis). 
                                                 
21 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. 
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 Segundo o Relatório em questão, o Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, 

seis consultas pré-natais durante a gravidez, tendo em vista que, quanto maior o número 

de consultas pré-natais, maior a garantia de uma gestação e parto seguros, prevenindo 

riscos á saúde da mãe e do bebê. Em relação a isto, segue gráfico acerca do número de 

consultas pré-natais: 

 

Percentual de crianças nascidas vivas por número de consultas pré-natais - 2008 

 
              Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS (IN: 4º Relatório ODM – Florianópolis). 

  

 

Sendo assim, neste município, a proporção de gestantes sem acompanhamento 

pré-natal, em 2008, foi de 1,5%. Já as gestantes com 7 (sete) ou mais consultas somam 

66,5%. E ainda, conforme o Relatório ODM, em 2007, 99,5% dos nascidos vivos 

tiveram seus partos assistidos por profissionais qualificados de saúde no município.  

Já em relação ao óbito materno22, é válido citar que a taxa de mortalidade 

materna máxima recomendada pela Organização Panamericana de Saúde – OPAS, é de 

20 casos a cada 100 mil nascidos vivos. No Brasil, em 2006, esse número foi de 55,1; 

mas devido as subnotificações, esse número estaria próximo de 77,2 óbitos, segundo a 

estimativa da Rede Interagencial de Informações para a Saúde - RIPSA.  
                                                 
22 Óbito materno é aquele decorrente de complicações na gestação, geradas pelo aborto, parto ou 
puerpério (até 42 dias após o parto).  
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Em Florianópolis, porém, o número de óbitos maternos de 1997 a 2008, foi de 

12. A seguir, gráfico referente ao objetivo do milênio: melhorar a saúde das gestantes, 

na proporção de 100 mil nascidos vivos:  

 
 

Taxa de mortalidade materna (a cada 100 mil nascidos vivos) - 1997-2008 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
              
 
              Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS (IN: 4º Relatório ODM – Florianópolis). 

 

 

 Corroborando com estes dados, torna-se relevante a apresentação das 

informações colocadas pelo Plano Municipal de Saúde (2007-2010), acerca da 

mortalidade materna e infantil. Em relação a taxa de mortalidade materna23, por 

exemplo,  no qüinqüênio 2002-2006, foram computadas 4 mortes maternas em 

Florianópolis, sendo uma em 2006.  

                                                 
23 Taxa de mortalidade materna refere-se ao número de óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos de 
mães residentes. O PMS 2007-2010 aponta, contudo, que embora a taxa de mortalidade materna apresente 
número de 39,7 (referente a dois eventos), na realidade, esse número é de 20 em 2006. Esta alteração é 
decorrente da investigação criteriosa dos casos notificados, que também apresenta como vantagem, o 
levantamento de possíveis falhas no atendimento ofertado, o que é fundamental para prevenir essas 
mortes. Além disso, a investigação dos óbitos de mulheres em idade fértil é importante para descartar a 
possibilidade de sub-notificação dos mesmos devido a deficiências do preenchimento correto das 
declarações de óbito. 
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 Já acerca da redução da taxa de mortalidade infantil, podem-se apresentar os 

dados referente ao declínio e a participação percentual da mortalidade infantil segundo 

seus componentes. O PMS 2007-2010 apontou a redução da mortalidade infantil 

municipal entre os anos de 1996-2006, considerada baixa segundo a classificação da 

Organização Mundial da Saúde – OMS, no mesmo patamar dos países desenvolvidos.  

 
 

Taxas de mortalidade (por 1.000 nascidos vivos). Florianópolis, 1996-2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                   Fonte: Tabnet SES/SC (IN: PMS 2007-2010). 

 
 

 
 

Distribuição da mortalidade infantil, segundo componentes.  
Florianópolis, 1996-2006. 

 

              Fonte: Tabnet SES/SC (IN: PMS 2007-2010). 
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 Segundo o plano em questão, este desempenho está francamente relacionado 

com um conjunto de medidas que incluem: política de humanização da assistência, 

implantação do pediatra nas salas de parto do município, qualificação dos serviços de 

neonatologia e a qualificação da assistência maternoinfantil da Atenção Básica de 

Saúde; e também a ampliação das equipes de Saúde da Família e a implantação do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PACS, que além de ampliar a oferta de 

consultas de pré-natal, fortaleceram as ações de promoção, vigilância e prevenção em 

saúde, permitindo a intervenção precoce nas principais complicações da infância. O 

aumento da cobertura do Programa de Imunização, neste período, também proporcionou 

a redução da incidência das doenças imunopreveníveis.  

Portanto, pode-se inferir que a redução da taxa de mortalidade infantil em 

Florianópolis está diretamente relacionada com a reorientação do modelo de atenção a 

saúde da criança a partir da implantação do Programa Capital Criança, que inicialmente 

priorizava o atendimento das crianças de até 6 (seis) anos e desde 2006 ampliou a faixa 

etária para 9 anos de idade. 

Outro fator a ser considerado refere-se a gravidez na adolescência. Segundo o 

PMAS 2010-2013, esta fase da vida é um período de mudanças fisiológicas, 

psicológicas e sociais que separam a criança do adulto, prolongando-se dos 10 aos 20 

anos incompletos, segundo os critérios da OMS, ou dos 12 aos 18 anos de acordo com o 

ECA. As piores complicações do parto tendem a acometer meninas com menos de 15 

anos e, serão piores ainda em menores de 13 anos. A mãe adolescente tem maior 

morbidade e mortalidade por complicações da gravidez, do parto e do puerpério. A taxa 

de mortalidade é 2 vezes maior que entre gestantes adultas. A incidência de recém 

nascidos de mães adolescentes com baixo peso é duas vezes maior que em recém 

nascidos de mães adultas, e a taxa de morte neonatal é 3 (três) vezes maior. Entre 

adolescentes com 17 anos ou menos, 14% dos nascidos são prematuros, enquanto entre 

as mulheres de 25 a 29 anos é de 6%. A mãe adolescente também apresenta com maior 

freqüência sintomas depressivos no pós-parto. A tabela a seguir mostra o número % de 

Nascidos Vivos de mães menores de 20 anos residentes em Florianópolis entre 2002 e 

2007.  
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Nascidos Vivos de mães < 20 anos residentes em Florianópolis, 2002-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fonte: SINASC, 2007 (IN: PMAS 2010-2013) 

 

No tocante a desnutrição infantil, Florianópolis tem reduzido significativamente 

seus índices, o que se deve ao planejamento de políticas que incidem diretamente na 

melhora da situação de nutrição das crianças. A seguir, tabela acerca dos casos 

notificados de desnutrição infantil no município, segundo seus Distritos Sanitários.  

 

Casos Notificados de Desnutrição Infantil24 

Distritos Sanitários de Saúde Nº de casos 

Norte 04 

Leste 01 

Centro 09 

Sul 03 

Continente 04 

Total de casos notificados 21 

 

 

                                                 
24 Florianópolis, 2008 (IN: PMAS 2010-2013). 

17,1 15,9
14,4 14,8 15,0

11

2002 2003 2004 2005 2006 2007

A proporção de 
mães adolescentes 

é menor que a 
média do Estado 

(18,3%) mas 
ainda alto.  

15 Nascimentos 
ocorridos em 
2007 eram de 

mães com menos 
de 15 anos. 
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 Neste sentido, pode-se citar também a relação destes indicadores com o primeiro 

Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (Acabar com a fome e com a miséria), sendo 

que o 4º Relatório ODM traz as seguintes informações:  

 

 
Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas - 1999-2008 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fonte: SIAB – DATASUS (IN: PMS 2007-2010). 
 

 

Em 2008, o número de crianças pesadas pelo Programa Saúde da Família era de 

63.072. Assim sendo, verifica-se que no período, 1,2% destas estavam desnutridas, 

verificando-se um decréscimo considerável destes valores desde o ano de 1999.  

 Em relação à Saúde Bucal, por sua vez, segundo o PMS 2007-2010, o número 

médio de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados (CEO-D) aos 12 anos de 

idade25 é um indicador que estima o risco de ataque da cárie dental à dentição 

permanente. Apesar de limitar-se à incidência da cárie e da perda dental sem especificar 

o motivo, é de grande importância para subsidiar os processos de planejamento, gestão e 

avaliação de políticas e ações. Valores elevados indicam más condições de saúde bucal 

da população, freqüentemente associadas a condições socioeconômicas desfavoráveis, 

dificuldade de acesso aos serviços e hábitos deletérios, como alto consumo de açúcares; 

podendo indicar também acesso limitado ao flúor. 

                                                 
25 A idade de 12 anos é adotada internacionalmente como parâmetro básico para uso do indicador.  
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Um estudo acadêmico realizado em 362 (trezentas e sessenta e duas) crianças em 

cinco creches municipais de Florianópolis apresentou o índice CEO-D de 1,66, com 

55% das crianças livres de cárie, superando a meta de 50% estabelecida pela OMS para 

o ano de 200026. Também existem dados mais atualizados da Região Sul do último 

levantamento epidemiológico nacional - SB 2000 - realizado em 2003: 

 
 

 
Número de dentes perdidos, obturados e/ou extraídos, por 

indivíduo (CPOD/CEO) - 2003 
 

Faixa Etária Região Sul Brasil 

18 a 36 meses 0,91 0,87 

5 anos 2,50 2,38 

12 anos 2,22 2,27 

15 a 19 anos 5,45 5,69 

35 a 44 anos 20,45 20,14 

Total de casos notificados 
 

21 

                           Fonte: Ministério da Saúde, 2004 (IN: PMS 2007-2010). 
 

 

Já na tabela abaixo, são apresentados dados acerca da mortalidade proporcional 

(%) da população de Florianópolis por faixa etária, na série histórica de 1996 a 2006. O 

óbito de menores de 5 anos, que no início do período representava 7,7% do total, no 

último ano foi responsável por apenas 2,9% das mortes.  

Proporção (%) de óbitos por faixa etária e ano. Florianópolis, 1996-2006 

Faixa 
etária 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

<1 ano 6,5 5,6 4,7 4,2 3,3 3,7 2,8 3,2 2,0 2,4 2,4 
1-4 1,2 1,1 1,3 0,8 0,7 0,8 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 
5-9 0,6 0,6 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 

10-14 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,4 0,7 0,6 
15-19 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 1,7 2,2 2,3 2,7 2,8 2,1 
20-29 6,8 5,4 4,9 5,0 5,4 6,0 6,8 6,3 5,7 5,9 6,3 

                                                 
26 Back, J. 2003 (IN: PMS 2007-2010). 
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30-39 8,8 8,2 7,0 7,8 8,3 7,3 7,9 7,2 7,0 5,5 5,7 
40-49 8,6 9,1 9,0 9,6 8,6 9,8 9,0 9,9 10,0 9,9 9,3 
50-59 11,1 10,1 11,9 10,4 11,6 10,5 10,8 11,6 10,9 13,0 12,6 
60-69 15,3 17,0 16,4 16,9 16,4 16,1 15,8 14,8 16,2 15,0 15,1 
70-79 19,4 19,8 20,1 18,9 21,9 19,3 20,3 21,6 18,8 18,3 19,7 
80 e+ 19,1 20,5 22,4 23,8 21,3 23,9 22,6 21,8 25,3 25,7 25,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: SIM, 2006 (IN: PMAS 2010-2013). 

 

3.4.3 Habitação 

 

- Caracterização de comunidades de baixa renda do município 

 

No município de Florianópolis, ao se tratar a questão social, faz-se necessário 

uma aproximação com a questão habitacional, pois a partir dela, nos deparamos com um 

contingente da população em situação de vulnerabilidade social. A cidade foi alvo de 

um intenso processo de urbanização durante as últimas décadas, e especialmente nos 

últimos anos, trazendo migrantes em busca de uma melhor qualidade de vida na Capital 

catarinense.  

Segundo o PMAS 2010-2013, esse crescimento acelerado e desordenado tem 

determinado o surgimento de assentamentos precários. Conforme estimativa do IBGE, a 

população municipal no ano de 1980 correspondia há 187 (cento e oitenta e sete) mil 

habitantes e passou, em 2005, para 396 (trezentos e noventa e seis) mil, o que significa 

uma taxa de crescimento populacional de 3,04% ao ano, muito superior à média 

nacional no mesmo período.  

Ao encontro desta discussão, foram apresentados dados do estudo realizado 

pela Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos27, onde foram 

diagnosticadas áreas de interesse social no município de Florianópolis, as quais 

                                                 
27  A COBAPE, através do Contrato nº 0112/SMHSA/2006, realizou um levantamento de dados junto às 

famílias cadastradas pela Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental e sobre as áreas 
de interesse social de Florianópolis, denominado: “Produto 4 – Caracterização Física e Ambiental 
dos Assentamentos Subnormais” – Revisão 2, e objeto: “Estudo e Elaboração de Metodologia com 
Vistas a Hierarquização dos Assentamentos Subnormais de Interesse Social do Município de 
Florianópolis”, conforme consta no Plano Municipal de Assistência Social 2010-2013 
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correspondem à áreas ocupadas irregularmente por assentamentos de baixa renda. 

Segundo este levantamento, podem-se citar 64 (sessenta e quatro) comunidades nesta 

situação (denominadas assentamentos precários), onde vivem aproximadamente 52 

(cinquenta e dois) mil habitantes, 13% da população municipal. Assim, em relação a 

distribuição da população de baixa renda, concluiu-se que a população citada concentra-

se principalmente na área central (Maciço do Morro da Cruz) e na região Continental do 

município28 (PMAS 2010-2013).  

Estas áreas se localizam em regiões que não possuem mercado imobiliário, 

com precárias condições de habitações e da posse dos terrenos, impondo um cenário 

urbano aleatório e caótico, o que acaba representando um perverso quadro de exclusão, 

com precária ou total ausência de infra-estrutura urbana e equipamentos sociais,  

restrição ao uso dos serviços de segurança, educação, saúde e lazer, além da questão da 

violência. Elas geralmente se localizam próximas a pólos geradores de emprego, 

contudo, grande parte dessas pessoas não possuem qualificação para inserção no 

mercado de trabalho, engrossando as estatísticas de desemprego e do trabalho informal 

com baixa remuneração. Além disso, estas comunidades geralmente estão localizadas 

em áreas de risco e de preservação ambiental, como manguezais, dunas, encostas de 

morros, dentre outros, segundo cita o PMAS 2010-2013.  

Dados da COBRAPE acerca do tempo de ocupação das comunidades de baixa 

renda endossam a discussão a respeito do crescimento desordenado da cidade, uma vez 

que grande parte das mesmas possuem data de ocupação inferior à 50 (cinqüenta) anos. 

Apenas duas comunidade datam de aproximadamente 100 (cem) anos, enquanto a mais 

recente possui cerca de 6 (seis) anos29. Além disso, uma questão relevante é a densidade 

das áreas, tendo em vista que nem sempre as comunidades de maior dimensão abrigam 

os maiores contingentes de habitações. É possível que comunidades menores 

                                                 
28 A região do Maciço do Morro da Cruz tem uma população estimada de 18.884 (dezoito mil, oitocentos 
e oitenta e quatro) habitantes, apresentando o total de dezoito comunidades, e tendo como as mais 
populosas a Caieira V. Operária I, II e III e o Mont Serrat. Já a região continental possui 15.113 (quinze 
mil, cento e treze) habitantes, distribuídos em vinte comunidades, tendo como mais populosas as 
comunidades da Chico Mendes e o Morro da Caixa I. A Região Norte, por sua vez, possui 
aproximadamente 7.055 (sete mil e cinquenta e cinco) habitantes e doze comunidades, sendo a Sol 
Nascente a mais populosa; e a Região Sul 10.550 (dez mil, quinhentos e cinquenta) habitantes e quatorze 
comunidades, sendo que a Tapera I é a que possui a maior população. 
29 Morro do Balão e Laudelina Cruz Lemos são as mais antigas, já a comunidade Rio Papaquara a mais 
recente.  
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apresentem demandas maiores, já que podem conter uma população mais numerosa. As 

comunidades com maior área, por exemplo, são a Tapera I, Sol Nascente e Caieira da 

Vila Operária, também citadas em termos populacionais. Contudo, as que apresentam 

maior densidade, pois possuem mais de 500 habitantes/área, são: Morro da Caixa II, o 

Morro do Flamengo, Rio Papaquara, Novo Horizonte e Santa Terezinha I.   

Ainda de acordo com este levantamento de dados, vale citar a questão 

morfológica destas regiões, considerando que grande parte delas (cerca de 64%) tratam-

se de encostas, conforme verifica-se no gráfico abaixo. Outro dado relevante, trata-se da 

situação dos assentamentos precários em relação às legislações incidentes sobre os 

mesmos30, sendo que as comunidades da Rua do Siri, Rio Tavares I e II e Rio Papaquara 

é que estão entre as menos favorecidas em termos de legislação, pois encontram-se em 

áreas de preservação permanentes - APP, seguidas pela área do Rio das Pacas 

(parcialmente pertencente a esta zona de preservação), Morro do Mosquito (área de 

preservação e uso limitado), e as comunidades da Ponta de Leal, PC3 e Canasvieiras, 

integralmente localizadas em áreas verdes de lazer.  

 

     Fonte: Plano Municipal de Assistência Social 2010-2013. 

                                                 
30 Para a avaliação das comunidades em relação à legislação, o estudo em questão considerou o 
zoneamento municipal, por ser este mais restritivo quanto aos usos, além de estar em conformidade com a 
Legislação Federal. 
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Já no que se refere ao acesso destas comunidades à Infra-estrutura e Serviços31, 

percebe-se que a maior carência apresentada pelas mesmas é, principalmente, a ausência 

de destinação adequada dos esgotos sanitários, seguida pela ausência de drenagem, 

abastecimento de água e energia elétrica. Neste sentido, dentre as 64 (sessenta e quatro) 

comunidades, somente 11 (onze) possuem rede de esgoto suficiente, e 12 % delas têm 

uma rede de drenagem, além de 12 (doze) comunidades não dispor de acesso à rede de 

água, bem como 7% das mesmas não possuem energia elétrica. Já no tocante a telefonia 

fica, cerca de 90% das comunidades são atendidas. Verificou-se portanto que, mesmo 

nas comunidades com maior acesso a infra-estrutura, alguns dos serviços ainda 

acontecem parcialmente, sendo que a região que apresentaram maior carência nos 

serviços de infra-estrutura foi o Morro do Mosquito, com a ausência de todos os 

elementos citados, acompanhada de situações similares na Rua do Siri, Ponta do Leal, 

Rio Papaquara, dentre outros.  

Em relação aos Equipamentos e Serviços Públicos32, por sua vez, somente 8 

(oito) comunidades apresentam todos os equipamentos considerados, ou seja, uma 

melhor oferta de equipamentos e serviços públicos. Ademais, 1 (uma) comunidade não 

apresenta nenhum dos serviços citados, sendo que todas as demais apresentam pelo 

menos um equipamento de educação (escola ou creche). Já referente a postos policiais e 

áreas de lazer, os primeiros estão presentes em apenas 23 % das comunidades, e 

somente 35% destas possuem áreas de lazer. Segundo a COBRAPE, portanto, a partir 

da análise dos dados levantados, três comunidades de baixa renda foram consideradas 

com menor qualificação em relação aos critérios avaliados, sendo elas: Rio das Pacas, 

Ria do Siri e Rio Papaquara.  

 

 

                                                 
31 O estudo realizado pela COBRAPE, conforme o PMAS 2010-2013, qualifica as 
comunidades/assentamentos precários utilizando-se da análise de alguns critérios considerados 
importantes para a qualidade de vida, tais como: acesso à água potável e à vida em ambiente salubre, 
mediante o abastecimento de água e dos serviços de esgotamento sanitário, coleta e tratamento dos 
resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis. E 
ainda, de forma complementar, estão os serviços de iluminação pública, rede de energia, transporte 
coletivo e telefonia. 
32 Os critérios para a qualificação das comunidades, neste caso, foram a acessibilidade ou não aos 
seguintes equipamentos: escola, creche, posto policial e área de lazer. 
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3.4.4 Assistência Social 

 

- Famílias cadastradas no Cadastro Único/CadÚnico 

 

Conforme tabela a seguir, o município de Florianópolis possui 13.191 (treze 

mil, cento e noventa e uma) famílias cadastradas, apresentando uma renda familiar per 

capita de até ½ salário mínimo, totalizando 47.704 (quarenta e sete mil, setecentas e 

quatro) pessoas.  

 

Total de famílias/ pessoas cadastradas no CadÚnico por região/ bairro do 
município 

com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo – dez. 2009 

  Famílias/ Domicílios Pessoas 

Total Geral 13.191 47.704 
CENTRO 

  Famílias/ Domicílios Pessoas 

Total 3.430 11.141 

Percentual em relação ao total 
cadastrado 

26,83% 24,12% 

LESTE 
  Famílias/ Domicílios Pessoas 

Total 408 1.516 

Percentual em relação ao total 
cadastrado 

3,19% 3,28% 

CONTINENTE 
  Famílias/ Domicílios Pessoas 

Total 2.673 10.307 

Percentual em relação ao total 
cadastrado 

20,91% 22,32% 

NORTE 
  Famílias/ Domicílios Pessoas 

Total 3.101 11.892 

Percentual em relação ao total 
cadastrado 

24,26% 25,75% 

SUL 
  Famílias/ Domicílios Pessoas 
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Total 3.579 12.848 

Percentual em relação ao total 
cadastrado 

28,00% 27,82% 

Fonte: CadÚnico – dezembro/2009 (IN: Plano Municipal de Assistência Social 2010-2013).  

 

Conforme os dados apresentados pelo PMAS 2010-2013, pode-se observar que 

a região Sul apresenta o maior número de famílias e de pessoas cadastradas no 

CadÚnico, já a região Leste possui um número bastante inferior, atribuído ao fato de 

apresentar um menor número de comunidades, bem como ser composta por pescadores 

nativos da Ilha. Todavia, as demais regiões apresentam números aproximados de 

pessoas cadastradas, sendo que o número médio de pessoas cadastradas por família é de 

3,6.  

 
- Crianças e Adolescentes cadastradas no CadÚnico 
Crianças de 00 – 05 anos 
 

Crianças de 00 – 05 anos que freqüentam ou não freqüentam a Educação Infantil, 
por bairro e sexo - dezembro/2009 

(de famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal per capita de até ½ salário 
mínimo) 

CENTRO 
  Não Frequentam Frequentam       

 Masc Fem Masc Fem Total 
Masc 

Total 
Fem 

TOTAL  

TOTAL 305 296 507 476 812 772 1584 
% em relação à 
faixa etária 

19,26% 18,69% 32,01% 30,05% 51,26% 48,74% 100% 

% em relação à 
população total 0,66% 0,64% 1,10% 1,03% 1,76% 1,67% 3,43% 

% total de 
crianças que 
frequentam ou 
não a Educação 
Infantil 

37,95%  62,05%     

NORTE 
  Não Frequentam Frequentam       

 Masc Fem Masc Fem Total 
Masc 

Total 
Fem 

TOTAL  

TOTAL 293 298 437 425 730 723 1453 
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% em relação à 
faixa etária 

20,17% 20,51% 30,08% 29,25% 50,24% 49,76% 100% 

% em relação à 
população total 

0,63% 0,65% 0,95% 0,92% 1,58% 1,57% 3,15% 

% total de 
crianças que 

frequentam ou 
não a Educação 

Infantil 

40,68%  59,33%     

        

SUL 
  Não Frequentam Frequentam       

 Masc Fem Masc Fem Total 
Masc 

Total 
Fem 

TOTAL  

TOTAL 256 235 356 341 612 576 1188 

% em relação à 
faixa etária 

21,55% 19,78% 29,97% 28,70% 51,52% 48,48% 100% 

% em relação à 
população total 

0,55% 0,51% 0,77% 0,74% 1,33% 1,25% 2,57% 

% total de 
crianças que 

frequentam ou 
não a Educação 

Infantil 

41,28%  58,67%     

CONTINENTE 
   Não frequentam Frequentam       

 Masc Fem Masc Fem Total 
Masc 

Total 
Fem 

TOTAL  

TOTAL 213 181 316 278 529 459 988 

% em relação à 
faixa etária 

21,56% 18,32% 31,98% 28,14% 53,54% 46,46% 100% 

% em relação à 
população total 

0,46% 0,39% 0,68% 0,60% 1,15% 0,99% 2,14% 

% total de 
crianças que 

frequentam ou 
não a Educação 

Infantil 

39,88%  60,12%     

Total de crianças de 00-05 anos cadastradas no CadÚnico: 5.213 

Fonte: CadÚnico – dezembro/2009 (IN: Plano Municipal de Assistência Social 2010-2013).  
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Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos 
Crianças e adolescentes de 06 – 14 anos por bairro/ sexo – dezembro/ 2009 

(de famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal per capita de até ½ salário 
mínimo) 

 Masculino Feminino Total 

Total 6698 6551 13.249 

Percentual em relação à 
população total cadastrada 

14,04% 13,73% 27,77% 

Fonte: CadÚnico – dezembro/2009 (IN: Plano Municipal de Assistência Social 2010-2013). 

 

No total, são 18.462 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e dois) crianças e 

adolescentes entre 0 e 14 anos cadastradas no CadÚnico. Dentre as crianças de 0 à 05 

anos, foi possível verificar que a Região Sul possui o maior percentual de crianças que 

não estão freqüentando a creche, seguida das regiões Norte, Continental e Central. Já 

entre as crianças e adolescentes de 06 à 14 anos, foi possível identificar que 14,04% 

correspondem ao sexo masculino e 13,73% ao sexo feminino, compreendendo 27,77% 

da população cadastrada.   

 

 

- Atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social 
 
 
 

Demandas dos CRAS por Bairros/ Comunidades do Município – 2009 

TOTAL GERAL  22.378 

CRAS CENTRO/LESTE 

Total 4297 100,00% 

Percentual em relação ao total de Atendimentos 19,97%  

CRAS CONTINENTE I 

Total 3644 100,00% 

Percentual em relação ao total de Atendimentos 17,27%  
 

CRAS CONTINENTE II 

Total 3793 100,00% 
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Percentual em relação ao total de Atendimentos 21,42%  

CRAS NORTE 

Total 4837 100,00% 

Percentual em relação ao total de Atendimentos 21,78%  

CRAS SUL 

Total 4.170 100,00% 

Percentual em relação ao total de Atendimentos 19,56%  
Fonte: Relatórios Estatísticos – CRAS/2009 (IN: Plano Municipal de Assistência Social 2010-2013). 

 

Em relação ao total de 22.378 (vinte e dois mil, trezentos e setenta e oito) 

atendimentos realizados nos CRAS, pode-se constatar que a maior demanda de 

atendimento se deu no CRAS Norte (21,78% do percentual total de atendimentos), 

número aproximado do CRAS Continente II (21,42%), em seguida do CRAS Centro-

leste (19,97%), CRAS Sul (19,56%) e CRAS Continente I (17,57%). Vale salientar 

ainda, segundo o PMAS 2010-2013, as comunidades que apresentaram o maior 

percentual de atendimentos, que foram: Capoeiras, Monte Cristo, Estreito e Ingleses, 

respectivamente. Já as comunidades que apresentaram o menor percentual de 

atendimentos foram: Lagoinha, Costa de Dentro, Itaguaçú e Cacupé. 

 

- Perfil das Crianças/Adolescentes atendidos nos Centros de Educação 

Complementar – CEC, e suas das Famílias33  

 

A partir dos dados apresentados pelo PMAS 2010-2013, é possível afirmar que 

79% das crianças/adolescentes que freqüentam os CEC são naturais de Florianópolis ou 

da Região da Grande Florianópolis (59% e 20%, respectivamente), sendo que apenas 

6% são naturais de outras regiões do Estado, 6% de outros Estados, e apenas uma 

criança de outro país. 

                                                 
33 Este estudo foi apresentado pelo PMAS 2010-2013 (Responsável Técnica: Assistente Social Kathia 
Terezinha Muller), tendo por objetivo delinear o perfil das crianças e dos adolescentes atendidos nos 09 
(nove) CEC do município, bem como de suas famílias, a fim de subsidiar o planejamento das ações 
voltadas a este público. O levantamento dos dados foi realizado através dos formulários de atendimento 
pela coordenação de cada CEC (Fonte da pesquisa: Fichas de Cadastro referente ao ano de 2009). 
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Já em relação a faixa etária, vale citar que a maior parte das crianças/ 

adolescentes dos CEC tem idade entre 08 e 12 anos, representando 71% do total34, 

sendo que a maioria delas (um pouco mais de 2/3) possuem escolaridade compatível 

com a sua idade, e portanto, quase 1/3 das crianças/adolescentes apresentam algum 

atraso escolar. 

No que se refere à moradia, quase a metade das crianças (46%) moram com 

ambos os pais, e outras 43% moram com a mãe, sendo pequeno o número de crianças 

que moram com os avós ou outro parente, 06%; ou com o pai, menos de 04%. Em quase 

a metade das casas (49%) moram de 04 a 05 pessoas; em 23%, de 06 a 07 pessoas; em 

19%, de 02 a 03 pessoas, sendo pouco expressivo o número de casas com mais de 8 

pessoas (06%). 

E em relação às condições habitacionais, a maioria das famílias possuem casa 

própria (73%), enquanto 23% possuem casa alugada e 04% casa cedida. O levantamento 

identificou que quase a metade das casas (46%) possuem de 05 a 06 cômodos e um 

terço das mesmas (33%) possuem de 03 a 04 cômodos. Em geral, as casas são de 

alvenaria (66%), seguidas pelas casas de madeira (26%) e mistas (08%). Todas possuem 

energia elétrica, sendo 10% de rabicho e as demais da rede pública.  E considerando o 

saneamento básico, cabe citar que só foi possível a análise de um pouco mais da metade 

dos formulários (53%), pois os demais não possuíam informações a esse respeito; sendo 

que destes, 53% informam que a casa está ligada à rede pública de esgoto e 46% 

possuem fossa séptica, e apenas uma casa não possui saneamento básico. Quanto ao 

abastecimento de água, 83% das casas possuem água da rede pública e 17% possuem 

água de cachoeira. 

Em relação aos pais das crianças/adolescentes, verificou-se que a maioria 

possui o Ensino Fundamental – 80% dos pais e 76% das mães, mas apenas 16% deles 

concluíram o 1º grau; 13% dos pais e 17% das mães possuem o Ensino Médio, mas 

apenas 8% e 10%, respectivamente, concluíram o 2º grau.  Quanto ao número de pais 

com Ensino Superior, são apenas 06 casos em todos os CEC’s, e destes 02 ainda 

incompletos; enquanto as mães com nível superior representam 01% do total (10 casos, 

                                                 
34 Em relação à idade, os CEC atendem crianças/adolescentes de 06 a 14 anos, com exceção do Projeto 
Criança Fazendo Arte (CEC Agronômica), que estende o atendimento até 15 anos. Cabe ainda destacar 
que em decorrência das mudanças do Ensino Fundamental, os CEC ampliaram recentemente o seu 
atendimento para as crianças de 06 anos. 
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e um deles incompleto). Destaca-se ainda que, na média geral, há o percentual de 5,6% 

de pais e 06 % de mães sem escolaridade.  

Entre os pais, há uma predominância de ocupações vinculadas à construção 

civil (38%), destacando-se ainda os trabalhadores autônomos (que não especificaram a 

área de trabalho) - 12%, os auxiliares de serviços gerais (10%) e os seguranças ou vigias 

(08%). 

Entre as mães, há um número significativo de ocupações vinculadas ao 

trabalho doméstico - 30% (empregadas domésticas ou diaristas/faxineiras), com 

destaque ainda as auxiliares de serviços gerais ou serventes (24%), e as cozinheiras e 

ocupações afins (09%). Há também um número de 19% de mães que são “do Lar”. 

Conforme argumenta o PMAS 2010-2013, a baixa escolaridade dos pais está 

associada a ocupações que não exigem uma maior qualificação profissional e, 

conseqüentemente, a remunerações mais baixas. A maior parte das famílias recebem 

entre 01 e 02 salários mínimos (81%), reduzindo para 11% as famílias que recebem 03 

salários mínimos, e para 04% as famílias que recebem 04 salários mínimos ou mais. 

Vale salientar ainda que 05 % das famílias não apresentam rendimento fixo. 

Em relação aos benefícios de transferência de renda, 21% das famílias recebem 

o Bolsa-Família, 05% recebem o benefício do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI, além de 0,4% o Benefício de Prestação Continuada - BPC, e 0,2% 

outros benefícios. 

 

- Crianças e Adolescentes com Deficiência beneficiários do BPC35  

 

Perfil das crianças e adolescentes com deficiência beneficiários do BPC e as barreiras 

para o acesso e permanência na Escola36  

                                                 
35 O Benefício de Prestação Continuada é um benefício da assistência social, integrante do SUAS, que 
visa a concessão de um salário mínimo a idosos com 65 anos de idade ou mais, que não recebem nenhum 
benefício previdenciário, ou de outro regime de previdência, bem com à pessoas com deficiência 
incapacitante para o trabalho e para a vida independente, que comprovem possuir renda mensal familiar 
per capita inferior a ¼ do salário mínimo vigente.  
36 Os dados em questão tem por referência o levantamento realizado pelo Município por solicitação e 
financiamento do MDS. O levantamento junto às famílias dos beneficiários foi realizado 06 (seis) 
assistentes sociais devidamente capacitadas, e a responsável pela realização do perfil das crianças e 
adolescentes beneficiários do BPC foi a assistente social Kathia Terezinha Muller, tendo por objetivo a 
definição de estratégias, a serem articuladas pelo município, para garantir o acesso e permanência na 
escola das crianças e adolescentes beneficiárias do BPC.  
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No município, o total de beneficiários do BPC até 18 (dezoito) anos 

corresponde à 289 (duzentas e oitenta e nove) crianças e adolescentes. No levantamento 

realizado junto a estes beneficiários, foram destacadas questões em relação a 

caracterização do beneficiário, suas principais necessidades em relação à deficiência e 

as dificuldades para o acesso e permanência na escola. 

Neste sentido, foram realizadas 199 (cento e noventa e nove) entrevistas com os 

responsáveis dessas crianças/adolescentes, verificando-se que em torno de 1/3 das 

entrevistas não foram realizadas, sendo o principal motivo a mudança de endereço, sem 

referências da nova moradia. Isto sugere uma relativa mobilidade das famílias que 

recebem o referido benefício, e que se caracterizam por baixos rendimentos. O percentual 

de óbitos dos beneficiários foi próximo a 1,4.  

Em relação ao total de entrevistas realizadas, identificou-se que 108 (cento e 

oito) crianças e adolescentes possuem menos de 12 anos, e 91 (noventa e uma) entre 12 

e 18 anos de idade; sendo identificadas as seguintes deficiências: 100 possuem 

deficiência física, 83 deficiência mental/ intelectual, 45 deficiência múltipla, 32 

síndrome de down, 18 doenças crônico-degenerativas, 12 transtornos globais de 

desenvolvimento, 23 baixa visão, 06 cegueira, 08 surdez e 07 deficiência auditiva, 

sendo que a maioria apontou mais de uma deficiência. 

O percentual de beneficiários do sexo masculino (52%) é levemente superior ao 

sexo feminino (48%), sendo a grande maioria de cor branca (84%). A maioria deles 

(73%) são naturais do município Florianópolis, e se somados aos nascidos na Grande 

Florianópolis, este percentual se amplia para 83%. Uma curiosidade é que a maior 

concentração dos beneficiários se dá na região norte do município (39%), 

principalmente no bairro dos Ingleses, representando 11% do total dos beneficiários. 

Quanto ao acesso à escola, em torno de 80% dessas crianças/adolescentes estão 

estudando atualmente, sendo que destes, 82% freqüentam a escola regular, enquanto 18% 

freqüentam classe especial do ensino regular ou escola especial (APAE). Quanto aos 

demais 20% que não estão freqüentando a escola atualmente, 70% já freqüentaram e não 

estão mais na escola, e 30% nunca freqüentaram a escola. Do total de beneficiários, 
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aqueles que nunca freqüentaram a escola representam apenas 6%, o que indica uma maior 

inserção das crianças e adolescentes com deficiência na escola regular ou especial.  

No tocante à acessibilidade, 79% dos responsáveis das crianças e adolescentes 

com deficiência que estudam, apontaram problemas no acesso à escola relativos a ruas e 

calçadas inadequadas, bem como dificuldades em relação ao transporte. Por outro lado, 

quanto às barreiras físicas dentro da escola, 81% dos entrevistados informaram que todos 

os ambientes físicos são acessíveis. Em relação ao pessoal de apoio, próximo a 63% dos 

entrevistados informaram que as escolas/ instituições possuem profissionais para auxiliar 

os alunos com deficiência.  

Do total de beneficiários, 62% utilizam órteses, próteses ou outros meios para 

auxiliar a mobilidade do beneficiário, sendo que destes, 52% utilizam cadeiras de rodas 

e aproximadamente 30% utilizam órteses para membros inferiores ou superiores. E no 

que se refere à necessidade do beneficiário de atendimento especializado ou de 

reabilitação, 87% responderam que sim, principalmente fonoaudiologia (60%), 

fisioterapia (53%), terapia ocupacional (27%) e psicologia (17%). Destaca-se que a 

grande maioria utiliza os serviços dos postos de saúde (89%), e 15% recorrem ao Centro 

de Referência de Assistência Social- CRAS. 

Em relação a outros benefícios, 76% dos entrevistados responderam que a 

família não recebem outro benefício e apenas 13% recebem a transferência de renda do 

Programa Bolsa Família, sendo que a maioria das famílias (78%), possuem até 04 

pessoas morando com o beneficiário. Já se tratando das condições de moradia, 

aproximadamente 59% possuem casa própria, 19% possuem casa alugada e 18% casa 

cedida. Em torno da metade das casas estão localizadas em áreas com condições 

adversas, sujeitas a inundações ou desmoronamentos, ou em áreas de elevada violência 

urbana, o que aponta a vulnerabilidade das condições de moradia das famílias que tem 

acesso ao BPC. 

 

- Dados estatísticos do Serviço de Enfrentamento à Violência e Exploração 
Sexual contra Crianças e Adolescentes37 

       
       

                                                 
37 Vale lembrar, conforme já citado, que atualmente este serviço não possui mais a referida nomenclatura, 
já que passou a fazer parte do PAEFI/Criança e Adolescente. 
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Estatística das Denúncias ao Serviço de Enfrentamento à Violência e Exploração 
Sexual contra Crianças e Adolescentes por Região/ Bairro do Município – 2009 

 
Região 

1º 
Sem. 

Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

CENTRO 88 14 14 12 36 14 18 196 
CONTINENTE 118 18 19 34 25 17 22 253 
NORTE 186 15 31 37 44 34 39 386 
SUL 148 18 19 30 31 21 17 284 
LESTE 49 04 07 10 08 04 07 89 
Não identificado - - - - 04 - - 04 
TOTAL 589 69 90 123 148 90 103 1212 

Fonte: Serviço de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes – 2009 
(IN: Plano Municipal de Assistência Social 2010-2013). 

 
 

Considerando os dados citados, verifica-se que a Região Norte da Ilha é a 

região de maior incidência de denúncias, com 386 (trezentos e oitenta e seis) casos, 

seguida pela Região Sul e Continental, com 284 (duzentos e oitenta e quatro) e 253 

(duzentos e cinqüenta e três) casos respectivamente. Já a Região Central obteve 196 

casos, e a Região Leste da Ilha foi a que conteve menor incidência de denúncias (89 

casos).  

Citando o PMAS 2010-2013, é válido colocar que os bairros com maior 

incidência de denúncias foram os (distritos) de Ingleses, com 108 (cento e oito) casos, e 

Rio Vermelho com 71 (setenta e um) casos, ambos da região Norte; seguidos por 75 

(setenta e cinco) casos no bairro da Tapera, pertencente à Região Sul.  

Em concordância com o descrito no referido plano38, as situações denunciadas, 

somadas a questões como trabalho infantil, adolescentes grávidas, adolescentes 

envolvidos em atos infracionais ou com drogadição, também representativas de risco 

social, sugerem a ampliação de ações de caráter preventivo nas áreas de maior 

incidência de denúncias, considerando a necessidade de ações de apoio às famílias e de 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, que possam contribuir para a 

redução de situações de vulnerabilidade e de risco social. Neste contexto, pode-se citar 

as ações de Proteção Social Básica, como os Serviços de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos para crianças e adolescentes, e os CRAS.  

 
 

                                                 
38 Conforme abordado pela responsável pelo estudo, assistente social Kathia T. Müller. 
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- Dados estatísticos dos Conselhos Tutelares 
 
 

Os dados apresentados a seguir referem-se às estatísticas dos Conselhos 

Tutelares do município, correspondentes há um período de cinco meses (de Janeiro 

à Maio de 2010, no caso do CT Insular e Continental; e de Novembro de 2009 à 

Março de 2010, no caso do CT Norte)39. Deste modo, podem ser identificadas as 

características das denúncias atendidas em cada período, vislumbrando o perfil dos 

usuários e da demanda destes órgãos. Não pretende-se aqui, portanto, tecer 

conclusões a respeito, o que cabe a estudos e pesquisas acerca do tema, mas sim 

possibilitar uma maior aproximação com a realidade das denúncias atendidas na 

área da Infância e da Adolescência.  

 

Número de Denúncias Recebidas40  

                  Fonte: Equipe técnica de elaboração do PMDCA 

 

 Como pode-se observar, a Região Insular recebeu um maior número de 

denúncias no período, seguida pela Região Norte, que ultrapassou a primeira em relação 

ao número de casos atendidos. O CT Norte atendeu o correspondente a 53% do total das 

                                                 
39 A equipe técnica de elaboração deste trabalho, procurando informações condizentes ao período de 
redação do PMCA 2010-2013, obteve acesso aos dados em questão, conforme datas de referência citadas, 
uma vez que no período citado há falta de sistematização dos dados e certas inconsistências na forma de 
registro. Os dados, portanto, foram retirados das estatísticas encaminhadas pelos Conselheiros Tutelares, 
e sistematizados no quadro síntese em Anexo III.  
40 Conforme citado, os dados apresentados têm por referência um período de cinco meses de atendimento 
(de Janeiro à Maio de 2010 para os CT Insular e Continental, e de Dezembro/2009 à Março de 2010 para 
o CT Norte), de acordo com a documentação acessada pela equipe técnica de elaboração deste plano.  
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denúncias recebidas, enquanto o CT Insular cerca de 43%. Já o Conselho Tutelar da 

Região Continental, apresentou um número de denúncias consideravelmente menor que 

os demais, conseguindo atender 68% da demanda. 

 

Faixa Etária das Crianças e Adolescentes atendidos  
 

 
               Fonte: Equipe técnica de elaboração do PMDCA 
 

 
 Desse modo, verifica-se que na Região Norte e Continental houve um maior 

número de atendimentos a crianças de sete a onze anos, seguido pelo número de 

adolescentes de doze a dezoito anos, somente um pouco inferior ao anterior. Já a Região 

Insular apresentou um maior número de atendimentos com adolescentes, seguida pela 

faixa etária de sete a onze anos. Nos três Conselhos Tutelares, a faixa etária de zero a 

seis anos foi a menor atendida. 
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               Fonte: Equipe técnica de elaboração do PMDCA 
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 Segundo os dados apresentados, em geral, foi bastante aproximado o número de 

atendimento à crianças e adolescentes de ambos os sexos, havendo uma incidência um  

pouco superior do sexo feminino, considerando ainda o número de 112 (cento e doze) 

casos não identificados.   

 Já acerca do próximo gráfico, a partir dos dados levantados, realizou-se uma 

estimativa identificando o tipo de violação de direitos com maior incidência dentre os 

casos atendidos no período. Foram selecionados 10 (dez) direitos violados com maior 

número de casos, explanados de forma decrescente da esquerda para a direita, 

totalizando de 1031 (Um mil e trinta e uma) a 147 (cento e quarenta e sete) situações 

por violação. De acordo com as estatísticas, somente outros três ítens de direitos 

violados também apresentaram um número considerável de casos (superior a 100), 

sendo eles: Fuga do Lar (101), Disputa de Guarda (103) e especialmente o ítem 

Convivência com dependência de drogas/substâncias químicas ou álcool, com 143 

(cento e quarenta e três casos), bem próximo ao último direito violado selecionado. Foi 

possível identificar também que as denúncias podem ter apresentado mais de uma de 

violação de direitos, uma vez que algumas estatísticas continham um maior número de 

situações de violações do que casos atendidos.  

 
 

Direitos Violados com maior incidência no período41 
 

 
    Fonte: Equipe técnica de elaboração do PMDCA 
                                                 
41 Para uma maior aproximação com os dados utilizados no gráfico, pode-se consultar o quadro síntese 
das denúncias no Anexo III.  
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 De acordo com o explicitado, já em relação a particularidade de cada região, 

pode-se verificar que no período analisado, a Negligência por parte dos pais é a violação 

de direitos com maior número de denúncias no total, apresentando grande incidência na 

Região Norte (558), como também na Continental (338). Já a violência física apresenta 

quase o mesmo número de denúncias nas três regiões (cerca de 200 a 250), apesar de a 

região Continental ter realizado um número bem menor de atendimentos. Outra questão 

semelhante é a violência psicológica, sendo que a Região Continental apresenta um 

número um pouco maior que as demais (208 situações). Assim, proporcionalmente, 

torna-se considerável a incidência destas duas violações de direitos na região citada. Já 

os casos de violência sexual tiveram maior número na região Norte (237), e a Região 

Insular foi a que apresentou as situações de forma mais equiparada, apresentado um 

número um pouco maior de casos de violência física (219).   

 Dentre os casos levantados, portanto, algumas violações de direitos 

apresentaram 558 (quinhentos e cinqüenta e oito casos), enquanto outras, como por 

exemplo, a falta de vagas em creches da região Insular e adolescentes com problemas de 

comportamento da Região Continental, somente 16 (dezesseis) e 15 (quinze) situações, 

respectivamente.    

 

Atendimentos do PETI – ano de 2009 
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 No PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que tem como 

objetivo retirar crianças e adolescentes da situação de trabalho e promover a sua 

inclusão em atividades sócio-educativas que possibilitem o desenvolvimento de suas 

potencialidades; as famílias de crianças e adolescentes recebem mensalmente uma 

Bolsa, para que a criança ou adolescente não retorne à situação irregular de trabalho, e 

em contrapartida, a criança ou adolescente deve freqüentar uma atividade sócio-

educativa no contraturno escolar. Em 2009, conforme o gráfico, o PETI de 

Florianópolis registrou o total de 8.618 (oito mil, seiscentos e dezoito) atendimentos42, 

sendo que destes, grande parte das famílias estavam recebendo a bolsa do Governo 

Federal. Entretanto, somente 55 % do público alvo deste Programa estavam 

freqüentando atividades de contra turno escolar.  

 Diante do exposto, é válido salientar a relevância do acompanhamento de dados 

como estes, assim como de demais dados estatísticos municipais, que acabam por 

indicar as reais necessidades de atendimento da população, demonstrando as situações 

de vulnerabilidade e risco social a que estão submetidas. É a partir do conhecimento e 

análise da realidade, que se torna possível o desenvolvimento de estratégias e a 

execução de ações em cada área de atuação, fortalecendo a Política de Assistência 

Social do município. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Cabe destacar que este quantitativo se refere ao total de atendimentos realizados no ano de 2009, e não 
ao número de crianças e/ou adolescentes atendidos naquele ano, tendo em vista que foram considerados 
os números de atendimentos realizados em cada mês, que podem contemplar o mesmo público de 
crianças e adolescentes.   
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CAPÍTULO IV 

 

POLÍTICA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 

 

A propagação da especificidade da infância e adolescência resultou num longo 

processo, que se refletiu nas organizações sociais tanto na esfera privada quanto na 

pública. 

O ECA, a partir de sua concepção de integralidade, exige que as políticas 

foquem o ambiente social onde se inserem crianças e adolescentes, a fim de atender à 

necessidade do grupo familiar, ou seja, centrando suas ações não mais no indivíduo, 

mas no alcance de suas relações sociais, como os demais membros do grupo familiar ou 

da comunidade onde vivem (MENDONÇA, 2002). Quando esta Lei estabelece como 

pressuposto que o direito deve ser garantido pelo tripé: Família, Sociedade e Estado, 

institui um novo olhar sobre a implementação de políticas públicas. Afinal, sob essa 

perspectiva, as ações precisam ser integradas, o que significa dizer que todas devem 

convergir para o interesse em garantir o direito da criança e do adolescente. Nesse caso, 

uma ação ou omissão de um dos atores do tripé pode desencadear a ineficácia na 

aplicação da Lei. 

O ECA preconiza, em seu artigo 86, que a política de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios.  

 

 

4.1 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - CMDCA 

 

 

4.1.1 – Identificação – Gestão 2008/2011 
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Presidente: Alexandra Márcia Ferreira de Oliveira. 

Vice-Presidente: Veronice Sutilli 

1º Secretário: Ana Maria Blanco 

2º Secretário: Maria Terezinha Figueiredo de Carvalho 

Secretaria Executiva: Ana Lúcia Périco Stefanovich Michels.  

 

 

Conselheiros Titulares e Suplentes: 

 
GOVERNAMENTAIS 

 
NOME ÓRGÃO 

 

Tânia Rose de Carvalho Nunes Secretaria Municipal de Saúde 

Suplente: Tatiana Vieira Fraga Secretaria Municipal de Saúde 

Alexandra Márcia F. de Oliveira Secretaria Municipal de Assistência 
Social 

Suplente: Taiza Estela Lisboa Carpes Secretaria Municipal de Assistência 
Social 

Janete de Oliveira da Silva Secretaria Municipal de Educação 

Suplente: Orion Mareno Pezzeta Secretaria Municipal de Educação 

Silvia Lúcia Mellilo Secretaria Municipal de Finanças 

Suplente: Maria Terezinha Figueiredo de 
Carvalho 

Secretaria Municipal de Finanças 

Ivo José de Oliveira Secretaria Municipal de Esportes 

Suplente: Kleber Lúcio Gil Secretaria Municipal de Esportes 

Alzemi Machado Fundação Cultural de Florianópolis 
Franklin Cascaes 

Suplente: Andréa Rihl  Fundação Cultural de Florianópolis 
Franklin Cascaes 

Mirian Maciel Lopes da Silveira Secretaria Municipal de Defesa do 
Cidadão 

 
Suplente: Juliano da Silva Pioner Secretaria Municipal de Defesa do 

Cidadão 
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NÃO-GOVERNAMENTAIS 
 

NOME ENTIDADE 

 

Silvana Cesconetto da Silva Garcia Associação Evangélica Beneficente de 
Assistência Social - AEBAS 

Suplente: Bárbara Kuhn Schimidthe Associação Evangélica Beneficente de 
Assistência Social - AEBAS 

Angela Imbrósio Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE 

Suplente: Heloisa Cristina de Oliveira Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE 

Ana Maria Blanco  Seara Espírita Entreposto da Fé - 
SEEDE 

Suplente: Albanice Sardá da Silva Seara Espírita Entreposto da Fé - 
SEEDE 

Veronice Sutilli Casa da Criança do Morro da 
Penitenciária 

Suplente: Gilson Rogério Moraes Casa da Criança do Morro da 
Penitenciária 

Iassana Hoffmam Lar Fabiano de Cristo 

Suplente: Norma Carvalho Lar Fabiano de Cristo 

Delson Valois Santos Associação de Pais e Amigos da 
Criança e do Adolescente - APAM – 

Morro das Pedras 

Suplente: Daniel Valois Santos Associação de Pais e Amigos da Criança 
e do Adolescente - APAM – Morro das 

Pedras 

Manoel Camilo de Negreiros Neto Sociedade Alfa Gente 

Suplente: Valdemiro Reitz Sociedade Alfa Gente 

 
 
 
Endereço: Avenida Mauro Ramos, nº 1277 – 5º andar, Centro 
Telefone: (48) 3251-6219 
E-mail: cmdcafloripa@yahoo.com.br 
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4.1.2 Características  
 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

é um órgão colegiado de caráter permanente, normativo, deliberativo e controlador da 

política de promoção, defesa e garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

município de Florianópolis, previsto no art. 88 da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 e 

criado pela Lei Municipal nº. 3794/92, atualizada pelas Leis nº. 6565/04 e 7855/09.   

Assim, como órgão da Política Municipal de Atendimentos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, o CMDCA está vinculado administrativamente à Secretaria 

Municipal de Assistência Social, possuindo composição paritária entre o governo e a 

sociedade civil. 

 O CMDCA é composto por catorze membros titulares e seus respectivos 

suplentes, sendo sete representantes do Poder Público e sete representantes da 

Sociedade Civil, todos referendados pelo Prefeito Municipal. São representantes do 

poder público: um membro da Secretaria Municipal de Educação, um da Secretaria 

Municipal de Saúde, um da Secretaria Municipal de Finanças, um da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, um da Secretaria da Defesa do Cidadão, um da 

Fundação Franklin Cascaes e um da Fundação Municipal de Esportes. Já os 

representantes da sociedade civil são eleitos pelo Fórum Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, nos termos do art. 10, da Lei 7.855, de 22 de abril de 2009. 

O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente é de três anos, admitida uma reeleição aos representantes da sociedade 

civil e uma recondução aos representantes do Poder Público.            

 

4.1.3 Atribuições  

 

I - na Sessão Plenária do mês de março, eleger seu Presidente, Vice-Presidente, 1º 

Secretário e 2º Secretário;  

 

II - formular a Política Municipal de Proteção, Promoção e Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução em 

todos os níveis, ouvido o Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;  
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III - deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação dos programas e 

serviços destinados ao atendimento da criança e do adolescente, bem como sobre a 

criação e entidades governamentais ou realização de consórcio intermunicipal 

regionalizado de atendimento;  

 

IV - apreciar e deliberar a respeito dos auxílios e benefícios, bem como da aplicação 

destes a serem concedidos a entidades não-governamentais que tenham por objetivo a 

proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;  

 

V - efetuar o registro das entidades governamentais e não-governamentais que 

desenvolvam programas com crianças e adolescentes, assim como inscrever os 

respectivos programas de proteção e sócio-educativos, na forma dos arts. 90 e 91 da Lei 

Federal nº 8.069 de 1990;  

 

VI - fixar critérios de utilização, através de planos de aplicações das doações 

subsidiadas e demais receitas, destinando necessariamente percentual para o incentivo 

do acolhimento sob forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, 

de difícil colocação familiar;  

 

VII - definir com o Poder Executivo e Legislativo sobre o Orçamento Municipal 

destinado à execução das políticas conforme art. 2º desta Lei e metas estabelecidas pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);  

 

VIII - aprovar e alterar seu Regimento Interno, com quorum de dois terços de seus 

membros, o qual deverá ser homologado pelo Prefeito Municipal e publicado em jornal 

de publicações legais;  

 

IX - estabelecer política de formação de pessoas com vista à qualidade do atendimento à 

criança e ao adolescente;  

X - manter intercâmbios com entidades internacionais, federais e estaduais congêneres, 

ou que tenham atuação na proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e do 
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adolescente;  

 

XI - realizar e incentivar campanhas promocionais de conscientização dos direitos da 

criança e do adolescente;  

 

XII - definir o cronograma de implantação dos Conselhos Tutelares, bem como elaborar 

conjuntamente com o Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a lei 

de criação do Conselho Tutelar;  

 

XIII - propor, incentivar e acompanhar a implantação e a realização de programas de 

prevenção e atenção biopsicossocial destinados à criança e ao adolescente vítima de 

negligência, maus tratos e opressão, bem como dos usuários de drogas;  

 

XIV - oferecer subsídios e acompanhar a elaboração de legislação relativa aos interesses 

da criança e do adolescente;  

 

XV - emitir resoluções e pareceres, bem como realizar estudos, pesquisas e campanhas 

de divulgação institucional voltadas aos direitos da criança e do adolescente; e  

 

XVI - sob fiscalização do Ministério Público, estabelecer critérios e organização de 

procedimentos para a escolha de seus Conselheiros Tutelares.  

 

 

4.1.4 Conferências Municipais 

 

 A Lei nº 8.090/90 – o Estatuto da Criança e do Adolescente – é o marco 

legal que fundamenta e conduz para a construção de uma nova cultura em que a criança 

e o adolescente passam a ser vistos como cidadãos – sujeitos de direitos, e não mais 

portadores de necessidades – cabendo aos órgãos responsáveis o dever de assegurar um 

sistema de garantias de direitos que promova a sua proteção integral.  
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Além de instituir mecanismos para a garantia, promoção e defesa dos direitos, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece instrumentos de participação e 

controle social, como a criação dos Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares. 

Em Florianópolis, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) tem procurado garantir o cumprimento da Lei 8.069/90. Desta 

feita, a realização de Conferências objetiva superar a distância entre Governo e 

Sociedade Civil, com o intuito de construírem conjuntamente uma única 

responsabilidade no tocante a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes.  

As Conferências são importantes instrumentos que promovem ações de 

participação e monitoramento das políticas sociais públicas. São espaços democráticos 

privilegiados, de articulação, avaliação e contraposição. Fundamentais à defesa e 

garantia dos direitos de crianças e adolescentes de forma integral têm, como um de seus 

principais objetivos, o papel de evidenciarem as falhas existentes no Sistema de 

Garantia de Direitos, propondo ações regulatórias.  

Em 2009, aconteceu a VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente em Florianópolis e V Conferência Municipal de Adolescentes, traduzindo a 

atual realidade no tocante à área da infância e adolescência no município. Fruto de um 

processo de mobilização da Sociedade, a mesma fora antecedida por uma série de outras 

Conferências, desde a I Conferência Municipal, ocorrida no ano de 1996.  

Nas Conferências abaixo apresentadas, diversos atores sociais estiveram 

reunidos (governamentais e não governamentais) para discutirem e avaliarem os 

avanços e as falhas nas ações desenvolvidas em prol da infância e adolescência no 

município de Florianópolis. Seja diretamente relacionada ao tema, seja a partir de 

temáticas transversais, os indicativos dessas Conferências propõem diretrizes para a 

promoção e defesa dos direitos do público infanto-juvenil.  

 

 
- Indicativos das Conferências Municipais  
 

 É possível observar que, ao longo do tempo, os indicativos das Conferências 

Municipais da Criança e do Adolescente foram gradativamente perdendo um caráter 

organizacional, de implementação e adequação dos serviços, que tivera no princípio, 
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para assumir uma forma mais abrangente, a partir de temas transversais, que perpassam 

a política de atendimento, em consonância com o compromisso de viabilização dos 

direitos da criança e do adolescente.  

 Como se sabe, apesar de posição de destaque em relação às leis de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, o Brasil muito ainda precisa avançar na 

concretização dos princípios constitucionais e do ECA. E para tanto, as Conferências 

Municipais são espaços privilegiados de participação da sociedade no alcance desse 

ideal.  

 Assim, é possível verificar que as primeiras Conferências Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, subdividiam seus eixos de discussão com base 

nos direitos fundamentais da criança e do adolescente e/ou políticas básicas, tais como: 

Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Saúde, Habitação e Assistência Social. Neste 

sentido, tendo em vista a preocupação com a garantia dos direitos previstos pela então 

recente legislação – ECA, os indicativos destas conferências se deram mais no sentido 

de operacionalização dos serviços e identificação de falhas no tocante a cada 

área/política, uma vez que os serviços de atendimento à criança e ao adolescente eram 

mais escassos e/ou ainda estavam sendo estruturados. Pode-se observar, por exemplo, 

indicativos peculiares de operacionalização do Programa Saúde da Família e dos 

Conselhos Tutelares no decorrer da I Conferência Municipal (indicativos na íntegra 

em Anexo II). As ações, então, eram voltadas para temáticas específicas, no tocante a 

organização da política de atendimento.  

 A partir deste processo, em 1999, ao mesmo tempo em que ocorreu a II 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aconteceu a 1º 

Conferência dos Adolescentes (em anexo), onde o público-alvo exercitou sua 

participação social, discutindo quatro eixos: Educação, Esporte e Lazer, Cultura e 

Saúde, enquanto os adultos discutiram sete, além dos citados: Habitação, Assistência 

Social, Conselhos Tutelares e Conselho Municipal de Direitos. Essa iniciativa, além de 

pressupor o exercício efetivo dos adolescentes, como sujeitos na participação das 

questões que lhe são peculiares, apresentou ainda a avaliação dos mesmos em relação a 

garantia de seus direitos. 

 Em 2001, na III Conferência  (em anexo), os eixos de discussão foram 

reformulados,  em consonância com os direitos fundamentais estabelecidos pelo ECA: 
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Saúde, Educação e Profissionalização, Convivência Familiar e Comunitária e 

Assistência Social, bem como Liberdade, Respeito e Dignidade.  

 Em 2003, na IV Conferência, ao mesmo tempo que se conservou alguns 

parâmetros, outros eixos foram sendo reformulados, dando um maior enfoque a 

Proteção Especial da Criança e do Adolescente e aos Mecanismos de Exigibilidade de 

Direitos. Essa foi a II Conferência onde os adolescentes também puderam formular seus 

indicativos para a área da Infância e Juventude (anexo). Até então, como na I 

Conferência, os eixos discutidos pelos adolescentes eram diferentes dos Indicativos dos 

Adultos. Nesta Conferência, as temáticas voltadas para o público adolescente foram: 

Imagens Construídas/Os meios de Comunicação, Sexualidade e Adolescência, 

Conhecendo o Estatuto da Criança e do Adolescente – Direitos e Deveres, Trabalho 

Infantil – Avanços e Retrocessos, e Violência e Paz. 

 Já a V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

realizada em 2005, fora baseada em três eixos principais, transversais às políticas 

voltadas para a criança e o adolescente e preconizando especialmente, a participação da 

sociedade. Participação tanto na formulação, execução e monitoramento da política, 

quanto na elaboração, acompanhamento e fiscalização do Orçamento Municipal, e ainda 

no que se refere a promoção da igualdade e valorização da diversidade. Os mesmos 

eixos nortearam a discussão da III Conferência Municipal de Adolescentes (em anexo). 

 Em 2007, dentre os três eixos de discussão da VI Conferência, alguns 

indicativos também estavam voltados para a operacionalização do Orçamento, 

procurando esclarecer o que se destina à promoção e ao desenvolvimento da criança 

e/ou adolescente nas áreas prioritárias de ação: saúde, educação e assistência social. 

Além disso, na atenção aos direitos preconizados pelo ECA, a referida Conferência 

também contemplou como eixos: o Plano Nacional de Convivência Familiar e 

Comunitário e o SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (que 

prevê normas para padronizar os procedimentos jurídicos envolvendo adolescentes, 

além de prever serviços de educação, saúde, lazer e etc), sendo que as mesmas questões 

foram discutidas pelos adolescentes (em anexo).  

  Desse modo, a VII e última Conferência até então, que aconteceu no ano de 

2009, os quais os indicativos nos são utilizados como norteadores das ações a serem 

atualmente implantadas em Florianópolis; apresenta-se mais no sentido de efetivação da 
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política de atendimento a criança e ao adolescente no município, dando maior enfoque 

ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

  Observa-se, portanto, que os eixos da presente Conferência se apresentam 

através de temas transversais, como de Promoção e Universalidade de Direitos, 

Enfrentamento da Violação de Direitos, Participação e Construção da Cidadania, 

Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e Gestão da Política. Cabe salientar 

que algumas linhas de discussão foram conservadas até aqui, como a questão do 

Orçamento da Criança e Adolescente, por exemplo, um instrumento de controle social e 

fiscalização do orçamento público na área da criança e do adolescente. Contudo, pode-

se observar que agora, as referidas propostas não se tratam de ações específicas de 

políticas determinadas, mas sim, baseadas em uma perspectiva maior de totalidade, de 

efetivação dos direitos de sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento.  

A VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi a 

última Conferência a acontecer no município. Segue abaixo os resultados de Plenária 

na íntegra: 

 
VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Florianópolis/SC e V Conferência Municipal de Adolescentes 
(02 e 03 de Julho de 2009) 

 
  
• INDICATIVOS DOS ADULTOS 
 
 
1º Eixo Temático: Promoção e Universalização de Direitos em um Contexto de 

Desigualdades. 

 

1.  Ampliação do Orçamento Criança/Adolescente que assegure:  

a) o aumento da cobertura dos programas sócio-educativos, de caráter 

preventivo, prioritariamente nas áreas de maior vulnerabilidade, de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria 

Municipal de Educação (contra turno); 

b) o fortalecimento e ampliação do Serviço Sentinela e Programa de Orientação 

e Apoio Sócio Familiar (preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente - 
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ECA artigos 98 e 101), descentralizado, que atenda as demandas 

territorializadas; c)o fortalecimento dos Centros de Referências de Assistência 

Social (CRAS), com a ampliação das equipes técnicas e adoção de metodologias 

efetivas para a promoção do trabalho de apoio e orientação às famílias; d) a 

estruturação e ampliação da rede de atendimento social (estrutura física, recursos 

humanos) para a ampliação e qualificação dos serviços. e) ampliação e 

qualificação da Rede de Proteção Social de Média e Alta Complexidade para a 

garantia de direitos;  

2. Monitoramento dos fatores que geram vulnerabilidade e riscos a crianças e 

adolescentes a partir da sistematização de dados e indicadores sociais; 

3. Garantia de espaços de reflexão nas Conferências da Criança e do Adolescente 

no que concerne aos encaminhamentos das Conferências anteriores; 

4. Proposição de encontros sistemáticos com periodicidade semestral para 

acompanhamento e avaliações dos encaminhamentos desta Conferência; 

5. Promoção e garantia de espaços de articulação entre todos os Conselhos de 

Direitos e Políticas Públicas que ocorram concomitantemente ao funcionamento dos 

mesmos com intuito de uma pauta conjunta de lutas pelos direitos sociais. 

 

2º Eixo Temático: Proteção e Defesa no Enfrentamento das Violações de Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes. 

 
1. Proposta de encaminhamento ao CMDCA de estudo referente à alteração dos 

critérios de seleção dos Conselheiros Tutelares: 

1.1 Exigir ensino superior das áreas de Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, 

Direito e Ciências Sociais com experiência de um ano com crianças em situação 

de risco; 

1.2 Capacitação inicial de maior qualidade e formação contínua dos mesmos; 

2. Efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA: 

2.1 Criação da Vara Crime Especializada na Infância e Juventude;  
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2.2 Investir na capacitação e formação continuadas dos educadores/monitores e 

profissionais dentro das peculiaridades do público atendido; 

2.3 Fortalecer a fiscalização dos serviços; 

2.4 Aumentar o investimento financeiro dos serviços;  

2.5 Criação de abrigos municipais que se adéqüem a legislação vigente e a 

realidade local;   

2.6 Criação de uma República para jovens provenientes de abrigo; 

2.7 Criação de residências terapêuticas para crianças e adolescentes com 

demandas em saúde mental;  

2.8 Promover a discussão do Programa “Família Acolhedora”. 

 
 

3º Eixo Temático: Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos. 

1. Capacitação continuada de operadores do sistema de garantia dos direitos da 

criança e do adolescente; 

2. Criação da Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina. 

 

4º Eixo Temático: Participação de Crianças e Adolescentes em Espaços de 

Construção da Cidadania. 

1. Fomentar e subsidiar a participação e discussão dos jovens através das escolas, 

CRAS, Unidades Locais de Saúde, Conselhos Municipais, associações, centros 

comunitários, etc; 

2. Ampliar e Valorizar os projetos e equipamentos culturais e esportivos para todas as 

Comunidades, como elemento para o desenvolvimento da cidadania; 

3. Promover capacitação profissional permanente, aos professores da rede regular de 

ensino, incentivando as discussões em sala de aula referente ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 
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5º Eixo Temático: Gestão da Política. 

1. Reuniões ampliadas com conselhos sociais (educação, saúde, trabalho) e de direitos e 

construção de Planos de Ação Anuais e Plurianuais articulados; 

1.2 Proporcionar espaços públicos interinstitucionais para construção e 

aprimoramento da proposta de intervenção pedagógica nas políticas públicas da 

Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura e Lazer; 

2. Dar visibilidade aos serviços de atendimento que compõem o sistema de garantia de 

direitos; 

2.1 Capacitação continuada dos profissionais, incluso aparelhamento e projeto 

político pedagógico, que atuam diretamente na promoção e prevenção; 

2.2 Fazer investimento adequado às realidades institucionais observadas, 

utilizando novas ‘práxis’ e em consonância aos novos paradigmas da assistência 

e política dos direitos; 

2.3 Criação de um processo de mobilização, sensibilização e comprometimento 

para atuação compartilhada e articulada; 

3. Publicizar dados existentes junto as diversas instituições (Governo, Universidades, 

ONGs) através de sistema de informação; 

3.1 Criar/fomentar um ‘banco de dados’ e sistema informatizado integrado 

(saúde, educação, assistência); 

4. Visibilidade dos recursos aplicados pelos Estados da Federação nas ações de 

atendimento as questões de violência e violação de direitos (alta complexidade no 

SUAS); 

4.1 Criar um protocolo de intenções que garanta o direcionamento dos recursos 

por parte da iniciativa privada em consonância com o sistema de garantia de 

direitos; 

5. Necessidade de uma regulamentação por parte do Estado em razão da situação de alta 

complexidade; 
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5.1 Construção e fortalecimento de uma rede de atenção (formal e informal) de 

saúde mental nos três níveis de complexidade de acordo com os preceitos da 

reforma psiquiátrica (Lei 10.216); 

5.2 O investimento de recursos privados deve estar afinado com os oito 

“objetivos do milênio” (PNUD)43;      

6. Efetivação de uma ‘política de estado’ que garanta a sustentabilidade que permita a 

continuidade dos serviços, programas de atendimento à criança e ao adolescente. 

 
 
• INDICATIVOS DOS ADOLESCENTES 

 

1º Eixo Temático: Promoção e Universalização de Direitos em um Contexto de 

Desigualdades. 

 
1.  Acesso aos serviços públicos com base nos princípios da igualdade, liberdade, 

democracia, participação e conservação do planeta; 

2.  Garantia de Políticas em espaços públicos que oportunizem a capacitação de 

profissionais da educação, saúde e assistência social, criando acesso a informação sobre 

os direitos e deveres das crianças e adolescentes nas comunidades. 

 

2º Eixo Temático: Proteção e Defesa no Enfrentamento das Violações de Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes. 

 

1. Ampliação dos veículos de comunicação que possam permear dentro das 

instituições de ensino, envolvendo toda a comunidade em geral;  

2. Capacitação e intervenção de uma equipe multidisciplinar sobre os assuntos 

relacionados à proteção e a defesa das crianças e dos adolescentes. 

                                                 
43 Conforme já citado, em 2000, a ONU – Organização das Nações Unidas, ao analisar os maiores 
problemas mundiais, estabeleceu oito Objetivos do Milênio – ODM, que no Brasil são chamados de oito 
Jeitos de Mudar o Mundo, sendo eles: Acabar com a fome e a miséria; Educação básica de qualidade para 
todos; Igualdades entre sexos e valorização da mulher; Reduzir a mortalidade infantil; Melhorar a saúde 
das gestantes; Combater a AIDS, a malária e outras doenças; Qualidade de vida e respeito ao meio 
ambiente; e Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.  
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3º Eixo Temático: Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos. 

 
1. Criação de equipe multidisciplinar para atuar junto às escolas, no que se refere 

às diversas formas de preconceito, em especial o Bullying; 

2. Criação dos grêmios estudantis pelos alunos. 

 

4º Eixo Temático: Participação de Crianças e Adolescentes em Espaços de 

Construção da Cidadania. 

1. Participação dos adolescentes em Fóruns comunitários, organizados pelos jovens 

nas comunidades, e nas plenárias do CMDCA; 

2. Buscar espaços nas associações de moradores e grêmios escolares, e participar 

da elaboração e efetivação das próximas conferências. 

 

5º Eixo Temático: Gestão da Política. 

1. Que as crianças e adolescentes tenham representatividade nos Conselhos de 

Direito; 

2. Que as crianças e adolescentes tenham acesso à aplicação dos recursos públicos. 

Ex: Disponibilizar o Diário Oficial nas escolas e bibliotecas comunitárias. 
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4.2 CONSELHOS TUTELARES 

 

 

4.2.1 Identificação 

 

 Em Florianópolis, há três Conselhos Tutelares com atendimento externo das 

08:00 às 18:00 horas na Sede do Conselho, e Plantão 24 horas através do SOS Disque 

Denúncia 0800-643 1407, sendo eles na: 

 
- Região Continental: Rua João Vieira, 59, Capoeiras. CEP: 88070-210  

Telefone: 3244-5691 / 3248-4143 (fax).  

E-mail:  conselhotutelarcontinente@pmf.sc.gov.br; 

 

- Região Insular: Rua Júlio Moura, 84, Centro. CEP: 88020-150 

Telefone: 3223-4340/ 3225-5870 (fax). 

 E-mail:  conselhotutelar@pmf.sc.gov.br; 

 

- Região Norte: Rodovia SC 401, Km 18, Cond. Brasil, Canasvieiras. CEP: 88052-000 

Telefone: 3266-0243 / 3266-7412 (fax).  

E-mail: conselhotutelarnorte@pmf.sc.gov.br. 

 

 

4.2.2 Características 

 

 No título V do Estatuto da Criança e do Adolescente está o artigo 131 que diz 

ser o conselho tutelar órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos nesta Lei (Lei 8069/90): 

Órgão permanente: A permanência do Conselho se refere ao fato de que uma 

vez implantado ele não pode deixar de existir. Ou seja, não é como um 

programa ou projeto que apresenta mudança de nome, de demanda, e forma 

de atuação a cada nova gestão municipal. Uma vez implantado, ele sempre 
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existirá e cumprirá suas funções de acordo com o que está previsto no artigo 

136 do Estatuto. Desse modo, O mesmo integra definitivamente o conjunto 

de instituições brasileiras, estando, portanto, sujeito e subordinado ao 

ordenamento jurídico do país. 

Autônomo: Este item se refere ao fato do Conselho Tutelar ser autônomo em 

suas decisões, ou seja, ele não está subordinado a pessoas ou órgãos, mas as 

premissas do Estatuto. Ou seja, tem independência no exercício das 

atribuições que lhe foram confiadas pelo ECA. Sua autonomia é vista tão-

somente como autonomia funcional, ou seja, em matéria de sua competência, 

quando delibera ou decide, quando age ou aplica medidas do qual tem 

competência, não está sujeito a interferência externa ou controle político 

hierárquico. As decisões dos conselheiros (colegiado) somente poderão ser 

revistas por autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse, 

conforme artigo 137 do ECA.  

Não jurisdicional: É assim denominado porque não pertence ao Poder 

Judiciário e não exerce suas funções. Como órgão público, tem natureza 

administrativa e executiva, vinculado ao Poder Executivo Municipal, não 

podendo exercer o papel e as funções do Poder Judiciário na apreciação e 

julgamento dos conflitos e interesses. O Conselho Tutelar não é revestido de 

poder para fazer cumprir determinações legais ou punir quem as infrinja. 

Mas poderá “encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua 

infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do 

adolescente” (art. 136, IV, do ECA). 

  

O Conselho Tutelar é a instância acionada quando há falha na rede de 

atendimento, podendo atuar mediante a recusa no atendimento de crianças e 

adolescentes. Ele, portanto, não substitui serviços, mas visa garantir que a criança e/ou o 

adolescente tenha sua demanda absorvida pela rede competente.  
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4.2.3 Atribuições 

 

 Segundo artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente são atribuições do 

Conselho Tutelar: 

 

 I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, 

aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II -  atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 

129, I a VII; 

III -  promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 

trabalho e segurança;  

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado 

de suas deliberações. 

IV -  encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI -  providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas 

no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 

VII -  expedir notificações; 

VIII -  requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando 

necessário; 

IX -  assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para 

planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos 

previstos no art. 220, § 39, inciso II da Constituição Federal; 

XI -  representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do 

pátrio poder.  
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4.3 SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

 

 O conceito de Movimentos Sociais trazido por Maria da Glória Gohn em seu 

livro: Teoria dos Movimentos Sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos traz a 

idéia de uma “ação que envolve um fazer - por meio de um conjunto de procedimentos 

– e um pensar – por meio de um conjunto de idéias que motiva ou dá fundamento a 

ação” (1997, p. 247). 

 Segundo Gohn (1997) os movimentos sociais têm ações que desenvolvem uma 

identidade coletiva solidificada pelos princípios da solidariedade e com base em 

valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo. Esses movimentos geram 

inovações na esfera pública e privada e contribuem para o desenvolvimento da 

sociedade civil e política seja a longo ou médio prazo.  

 Quando Gohn (1997, p. 49) afirma que: “As organizações são 

institucionalizadas, os movimentos não”, remete-nos com clareza ao entendimento de 

que uma vez iniciada a mobilização social, não há como se engessar o movimento. 

Resultado da contribuição de pelo menos três áreas de grande relevância no sistema de 

garantia de direitos de crianças e adolescentes - movimentos sociais, políticas públicas 

e mundo jurídico-, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma Lei pensada, 

eminentemente pela Sociedade Civil: 

 
 
Em 1989, depois da aprovação da constituição, cerca de 80 meninos e 
meninas, vindas do país inteiro, ocuparam o Congresso Nacional. 
Sentaram nas cadeiras do Congresso. Votaram e aprovaram 
simbolicamente a criação do Estatuto, cobrando assim do governo 
uma lei que mudasse a situação da criança brasileira. ‘A participação 
popular neste processo foi impressionante’, lembra Ramirez. ‘Havia 
encontros nacionais onde o projeto do Estatuto era explicado e 
discutido com pessoas do país inteiro, que traziam de volta a discussão 
em suas cidades, por meio de encontros em praças, com cartazes, 
desenhos feitos pelas próprias crianças e adolescentes’. (...) A 
escritura da lei foi gerida, negociada, produzida pela atuação dos 
movimento populares. É uma lei criada pela sociedade civil 
organizada, não pelo governo, que só assinou, forçado pela grande 
pressão internacional contra o extermínio de crianças e pela 
necessidade de mostrar que o Brasil tinha interesse em respeitar as 
convenções internacionais (CASTELFRANCHI, 2005, sem p.). 

 

Com a vigência do Estatuto e a instituição de um novo modelo de participação 

popular na elaboração e controle das políticas públicas, a atuação da Sociedade Civil 
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ganhou importância no enfrentamento de questões sociais envolvendo violação de 

direitos de crianças e adolescentes. Várias entidades não governamentais surgiram a 

partir da militância dos mais diversos movimentos sociais que se contrapunham à 

opressão e a violação de direitos básicos do público infanto-juvenil. Os ideais 

organizaram-se em instituições.   

 

No Brasil, mesmo estando ‘fragilizada, vulnerabilizada, precarizada, 
desfiliada, fragmentada, desencaixada e deslocada’ pelos processos globais e 
pelas mudanças que marcam a atual realidade econômica e social do país, a 
sociedade civil brasileira viu crescer na modernidade, paradoxalmente, suas 
responsabilidades como mecanismo de proteção social, através da abertura da 
esfera pública e da possibilidade de participação dos seus atores sociais nas 
arenas decisórias das políticas públicas e no controle social (DAMASCENO, 
2006, p. 22). 

  

A partir deste contexto, cabe destacar os Grupos, Associações e Fóruns 

permanentes de defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes como 

importantes instrumentos na efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente no 

município de Florianópolis. Eles garantem o protagonismo da Sociedade Civil 

Organizada possibilitando sua participação na deliberação e controle das Políticas 

Públicas.   

 

 

4.3.1 Organizações Não-Governamentais 

 

As Organizações Não-Governamentais (ONG’S), que surgiram a partir dos 

movimentos sociais, são motivadas pela continuidade de suas ações e 

instrumentalizadas por sua capacidade de articulação, adquirindo um status de atores 

sociais dotados de um perfil específico que difere da ação dos movimentos sociais. 

Enquanto a essência da existência dos movimentos sociais é a militância, para as ONG’s 

o cerne de suas realizações é o trabalho. Essas organizações caracterizam-se também 

por serem um fenômeno mundial em que Sociedade Civil se organiza para executar 

atividades de caráter público.  

 A autonomia conquistada pelas ONG’s as credenciou para o diálogo com outros 

autores sociais, a saber: o Estado e o Mercado. Com princípios de conceituação elástica 
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(democracia ou cidadania, por exemplo) tornam-se interlocutores ideais de governos e 

empresas.  

 Em 2000, as ONG’s movimentaram em todo o mundo perto de dois trilhões de 

dólares, valor superado somente pelo PIB dos EUA, Japão e Alemanha. Essa atividade 

envolveu quase 20 milhões de funcionários remunerados e cerca de 15 milhões de 

voluntários espalhados pelo mundo e já ocupa 4,9 % dos postos de trabalho. Dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE revelaram que, em 2002, existiam 

1,7 mil organizações sem fins lucrativos na Grande Florianópolis, sendo que 1.143 

estariam localizadas na região da Capital. 

 Na atualidade, a busca da transformação social e de redefinições ideológicas em 

torno da infância brasileira são os principais elementos que, inter-relacionados, norteiam 

as ações desenvolvidas pelas ONG’s que atendem as crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social no município de Florianópolis. 

  Atualmente, são 103 (cento e três) serviços na área da infância e adolescência 

realizados por 81 (oitenta e uma) organizações não-governamentais registradas no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. Em geral, 

esses atendimentos são oferecidos através de programas, projetos e serviços, que 

incluem desde o apoio sócio-educativo e orientação familiar à acolhida sob a forma de 

tutela. 

 A capacidade de atendimento dessas organizações é de aproximadamente 

34.500 (trinta e quatro mil e quinhentos) crianças e adolescentes, e também jovens de 

até 24 anos (através de projetos de ensino profissionalizante), além do atendimento às 

famílias. Sendo que, deste total, por volta de 32.200 (trinta e dois mil e duzentos) são 

crianças e adolescentes de até 18 anos incompletos44.  

É importante frisar, que algumas entidades apresentam sua capacidade de 

atendimento como variáveis, tendo em vista a dificuldade de enumerar esses 

atendimentos, como por exemplo, a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho (FMSS), 

entidade de defesa e promoção de direitos, que realiza um trabalho de apoio sócio-

educativo junto às crianças e adolescentes ligados à outras organizações. Outro exemplo 

                                                 
44 Vale destacar que a capacidade de atendimento das entidades não corresponde necessariamente ao 
número total de crianças e adolescentes atendidas, tendo em vista que uma criança ou adolescente pode 
ser atendida por mais de uma entidade. 
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é o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção (GEAAF), que realiza atendimento sócio-

familiar, prestando atendimento aberto á comunidade. A capacidade de atendimento 

destas entidades, portanto, não foram contempladas nas estimativas. Destaca-se ainda o 

público alvo de algumas entidades, como o Lar Fabiano de Cristo (LFC) e Associação 

dos Hemofílicos do Estado de Santa Catarina (AHESC), entre outras, voltado ao 

atendimento às famílias, não sendo possível contabilizá-las nas estimativas de 

crianças/adolescentes e jovens atendidos45.  

O aumento significativo da capacidade de atendimento dessas organizações, 

entretanto, deu-se principalmente devido a inscrição do Projeto Reóleo46 da Associação 

Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF), que tem como previsão de atendimento 

aproximadamente 18.000 (dezoito mil) crianças e adolescentes. Portanto, em 2008, a 

capacidade de atendimento das mesmas somava cerca de 11.000 (onze mil) 

atendimentos; já em 2010, visualiza-se um aumento de mais de 200% desse total.  

Em relação a demanda de atendimento das ONG’s, cabe destacar a Resolução nº 

119 de 2007, alterada pela Resolução nº 175 de 2009 (em Anexo I). Conforme já citado 

anteriormente, a mesma tem como pressuposto a necessidade de aperfeiçoar os 

mecanismos de funcionamento para captação e aplicação dos recursos financeiros do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, possibilitando a aplicação 

dos recursos de doações realizadas ao FMDCA diretamente às entidades registradas; 

além de preconizar uma maior transparência das ações, uma vez que a Secretaria 

Municipal de Assistência Social deverá encaminhar trimestralmente ofício ao CMDCA, 

indicando a relação nominal de doadores, organizações atendidas e os valores 

individuais correspondentes que, por meio de incentivo tributário, foram destinados ao 

FMDCA.  

                                                 
45 Faz-se necessário salientar que as estimativas de atendimentos, em relação a faixa etária e capacidade 
de atendimento das entidades, por exemplo, foram realizadas a partir do público alvo e capacidade de 
atendimento de cada entidade relacionada, sendo necessário a realização de uma média de atendimento de 
acordo com cada faixa de idade. Desta maneira, dentro das possibilidades, pretendeu-se explanar os dados 
mais condizentes à realidade, contudo, referem-se a estimativas, e portanto, podem não se tratar de 
informações totalmente fidedignas.  
46 È importante destacar que o referido Projeto consiste no desenvolvimento de uma consciência 
ambiental, relacionado a ações de reciclagem do óleo de cozinha. O mesmo é desenvolvido nas escolas da 
Grande Florianópolis, com alunos entre 06 e 10 anos de idade, onde são realizadas aulas de educação 
ambiental, além de oficinas como apresentações teatrais, o que justifica o expressivo numero de 
atendimentos da entidade. Aos alunos, também é dado a oportunidade de colocarem em prática o 
aprendizado acerca da problemática do óleo e serem agentes difusores do projeto. 
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A seguir, pode-se verificar o Regime de Atendimento das ONG’s registradas no 

CMDCA, e a capacidade aproximada de atendimento de acordo com cada regime de 

atendimento. 

 
         Regime de Atendimento das ONG’s inscritas no CMDCA 

                Fonte: Equipe técnica de elaboração do PMDCA 
 

Capacidade aproximada de atendimento das ONG’s inscritas no CMDCA de 
acordo com cada Regime de Atendimento47  

 
 
 
 

 

 

 

                             

 

 

 

 

      Fonte: Equipe técnica de elaboração do PMDCA 

                                                 
47 Na elaboração deste gráfico, foi possível contemplar numericamente o atendimento realizado às 
famílias, estimando cada família como um atendimento dentro da capacidade de cada entidade. No 
referido gráfico, não foi citado o regime de atendimento: Entidade de Defesa e Promoção de Direitos, 
conforme já citado, pois não se faz possível enumerar sua capacidade de atendimento.  
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 A partir dos gráficos acima, é possível visualizar que o total de instituições que 

atuam no regime de Apoio Sócio-Educativo em Meio Aberto48 é muito maior em 

relação aos demais regimes de atendimento, bem como a capacidade de atendimento 

desta modalidade também se mostra muito mais significativa, considerando 

especialmente o projeto Reóleo da ACIF, que integra o grupo dessas ONG’s.  

Já em relação ao gráfico abaixo, vale citar que a inscrição do referido projeto 

também modificou consideravelmente a estimativa de atendimento em relação a 

população alvo, uma vez que em 200849, a faixa etária de 0 a 6 anos somava 21 % do 

total do público destes atendimentos, e hoje apresenta-se em 13%; assim como a idade 

de 15 a 24 anos, que somava 37% dos atendimentos, agora se apresenta com 14%. 

Portanto, no momento, verifica-se que a porcentagem de atendimento a faixa de idade 

entre 07 e 14 anos subiu de 42% em 2008, para 73% atualmente, em consonância com o 

público alvo do projeto citado. Em seguida, gráfico acerca destes dados: 

 

População Alvo das ONG’s registradas no CMDCA no Município de Florianópolis 
por faixa etária e ambos os sexos50  

 

 
 
  

 
 
 
  

 

 

 

 

Fonte: Equipe técnica de elaboração do PMDCA 

                                                 
48 Nesta modalidade de atendimento Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto, foram considerados 
também as atividades de Apoio Pedagógico e Apoio Escolar e Recreação. 
49 Cita-se aqui um comparativo com os dados levantados para a elaboração do PMDCA anterior.  
50 Conforme já citado, os gráficos por faixa etária foram produzidos a partir de uma estimativa da 
capacidade de atendimento de cada entidade, considerando-se ainda que algumas entidades não 
apresentaram dados acerca do número de atendimentos (conforme já explicitado), ou possuem como 
público alvo famílias, sendo que estes casos não estando numericamente contemplados.  
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População Alvo das ONG’s registradas no CMDCA no Município de Florianópolis 
por faixa etária e ambos os sexos* 

 

                            Fonte: Equipe técnica de elaboração do PMDCA 

                            *Delimitando-se os maiores de 18 anos. 

 
Cabe destacar, assim, que apenas 4% (em média) do total destes atendimentos 

(cerca de 1.500 jovens) correspondem a faixa etária entre 18 e 24 anos. Desse modo, 

aproximadamente 96% da população atendida pelas ONG’s registradas no CMDCA 

possui faixa de idade de até dezoito (18) anos incompletos, o que equivale a cerca de 

33.000 (trinta e três mil) crianças e adolescentes.  

 

 A seguir, lista das entidades não-governamentais registradas no CMDCA: 
 

ENTIDADE: A Casa dos Girassóis 

Programa: Serviço de Proteção Social Básica / Ação Sócio - Educativa e de Convivência 
 
Endereço: Rua Monsenhor Topp, nº 320. 
 Centro - Florianópolis - CEP: 88020-500 - Fone: (48) 3222-8181           
casa.girassois@gmail.com 
                                                                        
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (06-16) 
Capacidade de Atendimento: 60 
 
ENTIDADE: Ação Cultural Terra Pura - ACTP 

Programa: Oportunidade de acesso à cultura e Educação de Qualidade 
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Endereço: Travessa Osmar Regueira, 25 - Sala 507. 
Centro - CEP: 88010-470 - Fone: 3024-9109                                                  
contato@acaoterrapura.com.br 
                                                  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-15) 
Capacidade de Atendimento: 17 

 
 

ENTIDADE: Ação Social Arquidiocesana - ASA 

Programa: Programa Liberdade Assistida Comunitária 
 
Endereço: Rua Esteves Júnior, 447. 
 Centro - CEP: 88015-130 - Fone: 3224-8776  
asa@arquifloripa.org.br  
 
Regime de Atendimento: Liberdade Assistida 
Público Alvo: Ambos os Sexos (12-18) 
Capacidade de Atendimento: 100 

 
ENTIDADE: Ação Social Coloninha - ACS 

Programa: Ação Sócio - Educativa e de Convivência 
 
Endereço: Rua Rodolfo Bosco, nº 261. 
 Coloninha - Fone: 3024-6736                                                                                                      
reginaniura@ig.com.br 
  
Regime de Atendimento: Apoio Pedagógico 
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-18) 
 
Capacidade de Atendimento: 60 

 
ENTIDADE : Ação Social Missão - ASM 

Programa: Abrigo Casa-Lar Meninos 
 
Endereço: Rua Eurico Hosterno, 321. 
Santa Mônica - CEP: 88035-400 - Fone: 3233-4915 
asmissao@ig.com.br 
  
Regime de Atendimento: Abrigo 
Público Alvo: Masculino (06-18) 
Capacidade de Atendimento: 11 

 
ENTIDADE: Ação Social Paroquial dos Ingleses - ASA 
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Programa: Apoio Sócio Educativo - Centro Comunitário Madre Tereza de Calcutá 
 
Endereço: Rua Vereador Onildo Lemos, 41. 
 Ingleses - CEP: 88058-700 - Fone: 3269-1909                                                                       
pscjingleses@hotmail.com 
                              
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-14) 
Capacidade de Atendimento: 100 

 
ENTI DADE: Assistência Social São Luiz - ASSL 

Programa: Inclusão Social e Digital de Crianças e Adolescentes: Projeto Esperança dos Morros 
da Agronômica 
 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 01. 
 Agronômica - CEP: 88025-090 - Fone: 3228-3527                                    
assl_saoluiz@yahoo.com.br 
  
Regime de Atendimento: Apoio sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-14) 
Capacidade de Atendimento: 124 

 
ENTIDADE: Ação Social Trindade - AST 

Programa: Casa São José 
 
Endereço: Praça Santos Dumond, 94 – Caixa Postal: 5151.  
CEP: 88036-680 - Fone: 3234-3800/3025-6772                     
 tde@tde.arquifloripa.org.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-16) 
Capacidade de Atendimento: 126 

 
ENTIDADE: Associação Ações Sociais Amigos Solidários - ASAS 

Programa: Projeto Cabeça Criativa 
 
Endereço: Avenida dos Búzios, 470 - sala 04. 
 Jurerê Internacional - CEP: 88053-300 - Fone: 4052-8266                                               
contato@asas.org.br  
                                                  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-16) 
Capacidade de Atendimento: 51 
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ENTIDADE: Associação Atlética Esportiva Infantil Vento Sul - AAEVIS 

Programa: Brinca. Pula, Corre Caieira 
 
Endereço: Servidão da Felicidade, 327-A. 
Caieira do Saco dos Limões - CEP: 88045-398 - Fone: 3333-6625/9924-1509 
                              
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (08-16) 
Capacidade de Atendimento: 68 
 

ENTIDADE: Associação Balakubatuki - Arte e Cidadania 

Programa: PAPE - Acampamento Educacional Aventuras do Peri 
 
Endereço: Rua Manoel Pedro Vieira, 975. 
 Morro das Pedras - CEP: 88066-010 - Fone: 3233-2457/9602-3846                            
danielirie@hotmail.com 
                              
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (09-13) 
Capacidade de Atendimento: 48 

 
ENTIDADE: Associação Beneficente Educacional e Assistencial Gente Amiga - AGA 

Programa: Construção do Ser/Corpo e Movimento 
 
Endereço: Rua Antônio Carlos Ferreira, 1175. 
 Agronômica - CEP: 88025-211 - Fone: 3223-6553 
genteamiga@gmail.com 
                                                  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-17) 
Capacidade de Atendimento: 80 
 

ENTIDADE: Associação Brasileira de Portadores de Câncer - AMUCC 

Programa: Projeto Conhecer 
 
Endereço: Rua Crispim Mira, 166. 
 Centro - CEP: 88020-540- Fone: 3025-7185/3222-0000                              
amucc@amucc.com.br 
                              
Regime de Atendimento: Orientação e Apoio Sócio Familiar 
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-15) 
Capacidade de Atendimento: 1.280 

 
ENTIDADE: Associação Catarinense de Assistência ao Mucoviscidótico - ACAM 
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Programa: Projeto de Orientação e Apoio Sócio Familiar 
 
Endereço: Rua General Bittencourt, 505. 
 Centro - CEP: 88020-100 - Fone/Fax: 3222-0984                                                    
acam@acam.org.br 
                              
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-18) 
Capacidade de Atendimento: 108 
 

ENTIDADE:  Associação Catarinense para Integração do Cego - ACIC 

Programa: Habitação, Reabilitação e Pré-Profissionalização 
 
Endereço: Rodovia Virgílio Várzea,1300. 
 Saco Grande - CEP: 88032-001 - Fone: 3238-0169                                                      
secretaria@acic.org.br 
                              
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-17) 
Capacidade de Atendimento: 149 
 

ENTIDADE: Associação Comercial e Industrial de Florianópolis - ACIF 

Programa: Ação Sócio - Educativa  
 
Endereço: Rua Emilio Blum, nº 121. 
 Centro - Fone: 3224-3627 
reoleo@acif.org.br 
         
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os sexos (06-14) 
Capacidade de Atendimento: 18.000 
 

ENTIDADE: Associação Comunitária Jardim Santa Mônica - ACOJAR 

Programa: Driblando a Vida 
 
Endereço: Rua Nery Cardoso Bittencourt, 61. 
 Santa Mônica - CEP: 88035-100 - Fone: 3234-4846                                             
acojar@ig.com.br 
                                                   
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Masculino (07-16) 
Capacidade de Atendimento: 60 
 

ENTIDADE: Associação Comunitária Jardim Santa Mônica - ACOJAR 
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Programa: Projeto de Informática 
 
Endereço: Rua Nery Cardoso Bittencourt, 61. 
 Santa Mônica - CEP: 88035-100 - Fone: 3234-4846                                             
acojar@ig.com.br 
                                                   
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: ambos os sexos (07-16) 
Capacidade de Atendimento: 60 
 

ENTIDADE: Associação de Atendimento à Criança Deficiente Visual Manuella Bastos 

Silva - AAMABAS 

Programa: Projeto Peteca 
 
Endereço: Rua Arno Lippel, 120. 
 Trindade – Colégio Tradição - CEP: 88036-630 - Fone: 3025-6111/3028-2253              
marily@colegiotradicao.com 
                              
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (02-14) 
Capacidade de Atendimento: 256 
 

ENTIDADE:  Associação de Moradores da Vila Aparecida - AMVA 

Programa: Projeto Sócio Educativo 
 
Endereço: Rua Nossa Senhora do Carmo, 110 
 Vila Aparecida - CEP: 88085-420 - Fone: 3249-2005/ 9606-8874                     
amvilaaparecida@hotmail.com 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-14) 
Capacidade de Atendimento: 200 
 

ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos da Criança e do Adolescente – APAM MORRO 

DAS PEDRAS 

 

Programa: Apoio Sócio-Educativo para Crianças e Adolescentes da Comunidade de Areias do 
Morro das Pedras 

 

 
Endereço: Rua Francisco José Vieira, 200. 
Morro Pedras - CEP: 88066-010 - Fone: 3237-9058/ 3338-7794 - Telma                               
apampedras@yahoo.com.br 
 

 

Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto  
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Público Alvo: Ambos os Sexos (07-14)  
Capacidade de Atendimento: 93  

 
ENTIDADE : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 

Programa: Educação Especial 
 
Endereço: Rodovia Admar Gonzaga, 2937. 
 Itacorubi - CEP: 88034-001 - Fone: 3953-3000                                  
secretaria@apaeflorianopolis.org.br  
 
Regime de Atendimento: Orientação e Apoio Sócio Familiar 
Público Alvo: Ambos os Sexos 
Capacidade de Atendimento: 390 
 
ENTIDADE: Associação de Surdos da Grande Florianópolis - ASGF 

Programa: Interação Social e Comunidades Surdas 
 
Endereço: Rua José Boiteux, nº 53. 
Centro - Florianópolis - CEP: 88010-56 - Fone: (48) 3322-0530      
asgfsurdo@hotmail.com  
                                                                        
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-18) 
Capacidade de Atendimento: 150 a 200 
 
ENTIDADE: Associação dos Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do 

Mocotó - ACAM 

Programa: Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó 
 
Endereço: Rua 13 de Maio, 149 - Fundos 43. 
 Prainha - CEP: 88020-230 - Fone: 3225-7546/3225-7498  
acammocoto@brturbo.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 

Público Alvo: Ambos os Sexos (05-17) 
Capacidade de Atendimento: 183 
 
ENTIDADE : Associação dos Amigos do Centro de Atividades Comunitárias Chico 

Mendes – AACACCMendes 

Programa: Projeto Esperança 
 
Endereço: Rua Pau Brasil, 16. 
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 Monte Cristo - CEP: 88090-556 - Fone: 3240-8425                                 
centrodeatividades@yahoo.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-17) 
Capacidade de Atendimento: 67 
 
ENTIDADE: Associação dos Hemofílicos do Estado de Santa Catarina - AHESC 

Programa: Atendimento aos Hemofílicos 
 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 808.  
Agronômica - CEP: 88025-301 - Fone: 3228-0918               
ahemosc@terra.com.br 
 
Regime de Atendimento: Orientação e Apoio Sócio Familiar 
Público Alvo: Famílias 
Capacidade de Atendimento: 85 
 
ENTIDADE: Associação Escola Oficina da Vida - ODV 

Programa: Projeto Comunitário de Educação Extra-Escolar de Jovem para Jovem 
 
Endereço: Rua Armando Valério de Assis, 290. 
 Agronômica - CEP: 88025-120 - Fone: 3224-6573/3028-3722 
oficinadavida@oficinadavida.org.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (11-16) 
Capacidade de Atendimento: 234 
 
ENTIDADE: Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social - AEBAS 

Programa: Centro de Educação Complementar 
 
Endereço: Rua Pedro Cunha, 1031. 
 Estreito - CEP: 88070-500 - Caixa Postal: 12169 - Fone: 3244-7242/3024-6629 e 3025-6622/ 
3244-1855.              
aebas@aebas.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-16) 
Capacidade de Atendimento: 274 
 
ENTIDADE : Associação Florianopolitana de Voluntários - AFLOV  

Programa: Herdeiros do Futuro 
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Endereço: Rua Joaquin Nabuco, 71. 
 Chico Mendes - CEP: 88090-060 - Fone: 3240-6756/ 3240-5999                                             
aflov@aflov.org.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-16) 
Capacidade de Atendimento: 144 
 
ENTIDADE : Associação Florianopolitana de Voluntários - AFLOV  

Programa: Trabalha Juventude 
 
Endereço: Travessa Profº.  Madeira Neves, 71. 
 Centro - CEP: 88015-370 - Fone: 3952-8000                                                          
aflov@aflov.org.br 
  
Regime de Atendimento: Apoio sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (16-18) 
Capacidade de Atendimento: 33 
 
ENTIDADE : Associação Florianopolitana de Voluntários - AFLOV  

Programa: Programa Trabalha Juventude - Guias Mirins de Turismo 
 
Endereço: Travessa Profº.  Madeira Neves, 71. 
 Centro - CEP: 88015-370 - Fone: 3952-8000                                                          
aflov@aflov.org.br 
  
Regime de Atendimento: Apoio sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (16-18) 
Capacidade de Atendimento: 20 
ENTIDADE: Associação Horizontes – AH  

Programa: Projeto Horizontes 
 
Endereço: Rua Felipe Schmidt, 321 - sala 302/303. 
Centro - CEP: 88010-000 - Fone: 3028-7374                                 
gsp@ah.org.br e  sc@ah.org.br 
                                                   
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos a partir dos 16 anos 
Capacidade de Atendimento: 50 
 
ENTIDADE: Associação Horizontes – AH  

Programa: Projeto Lei de Aprendizagem 
 
Endereço: Rua Felipe Schmidt, 321 - sala 302/303. 



 

103 
 

 

Centro - CEP: 88010-000 - Fone: 3028-7374                                 
gsp@ah.org.br e  sc@ah.org.br 
                                                   
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos a partir dos 16 anos 
Capacidade de Atendimento: 50 
 
ENTIDADE: Associação Novo Alvorecer - ANA 

Programa: Projeto Alvorecer de Talentos 
 
Endereço: Servidão Manoel Izidoro de Araújo, 188. 
 Coqueiros - CEP: 88080-410 - Fone: 3240-1713                                          
iedavondo@hotmail.com 
                              
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (06-18) 
Capacidade de Atendimento: 43 
 
ENTIDADE: Associação Promocional Menor Trabalhador - PROMENOR 

Programa: Núcleo Formação e Trabalho - NUFT 
 
Endereço: Avenida Hercílio Luz, 1249 – A. 
Centro - CEP: 88020-000 - Fone: 3224-5008                                 
idsanto@terra.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (14-18) 
Capacidade de Atendimento: 700 
 
ENTIDADE: Associação Promocional Menor Trabalhador - PROMENOR 

Programa: Núcleo Arte Educação 
 
Endereço: Avenida Hercílio Luz, 1249 – A. 
Centro - CEP: 88020-000 - Fone: 3224-5008                                 
idsanto@terra.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Masculino (06-15) 
Capacidade de Atendimento: 196 
 
ENTIDADE: Associação Saúde Criança Recontar  

Programa: Ação Sócio - Educativa  
 
Endereço: Rua Lauro Linhares, nº 728. 
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 Trindade - CEP: 88036-001 - Fone: 3236-2290  
recontar@recontar.org.br 
         
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os sexos (00-18) 
Capacidade de Atendimento: 51 
 
ENTIDADE: Casa da Criança do Morro da Penitenciária 

Programa: Programa Brincando também se aprende 
 
Endereço: Rua Álvaro Ramos - Serv. Casa da Criança, 320. 
 Trindade - CEP: 88036-032 - Fone: 3333-0257                                  
casadacriancamp@brturbo.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (06-17) 
Capacidade de Atendimento: 103 

 
ENTIDADE: Casa da Criança do Morro da Penitenciária 

Programa: Programa Tecendo Cidadania 
 
Endereço: Rua Álvaro Ramos - Serv. Casa da Criança, 320. 
 Trindade - CEP: 88036-032 - Fone: 3333-0257                                  
casadacriancamp@brturbo.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (06-17) 
Capacidade de Atendimento: 20 
 
ENTIDADE: Centro Comunitário do Saco dos Limões - CCSL 

Programa: Curso de Informática Básica 
 
Endereço: Rua João Motta Espezim, 783. 
 Saco dos Limões - CEP: 88045-400 - Fone: 3333-6050                                                
csulimoes@ig.com.br 
                               
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (04-19) 
Capacidade de Atendimento: 10 
 
ENTIDADE: Centro Comunitário do Saco dos Limões - CCSL 

Programa: Escolinha de Esportes 
 
Endereço: Rua João Motta Espezim, 783. 
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 Saco dos Limões - CEP: 88045-400 - Fone: 3333-6050                                                
csulimoes@ig.com.br 
                               
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (04-19) 
Capacidade de Atendimento: 140 
 
ENTIDADE: Centro Cultural Escrava Anastácia / Capela Nossa Senhora do Monte Serrat 

- CCEA 

Programa: Aroeira 
 
Endereço: Rua General Vieira da Rosa, 610 A. 
 Centro - CEP: 88020-420 - Fone: 3224-1151/3228-5356                                     
falecom@ccea.org.br 
                               
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (16-24) 
Capacidade de Atendimento: 1200 
 
ENTIDADE: Centro Cultural Escrava Anastácia da Capela Nossa Senhora do Monte 

Serrat - CCEA 

Programa: Programa Aprendiz 
 
Endereço: Rua General Vieira da Rosa, 610 A. 
 Centro - CEP: 88020-420 - Fone: 3224-1151/3228-5356                                     
falecom@ccea.org.br 
                               
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (14-18) 
Capacidade de Atendimento: 250 
 

ENTIDADE: Centro Cultural Escrava Anastácia da Capela Nossa Senhora do Monte 

Serrat - CCEA 

Programa: Programa Frutos da Aroeira 
 
Endereço: Rua General Vieira da Rosa, 610 A. 
 Centro - CEP: 88020-420 - Fone: 3224-1151/3228-5356                                     
falecom@ccea.org.br 
                            
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (15-20) 
Capacidade de Atendimento: 15 
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ENTIDADE: Centro Cultural Escrava Anastácia da Capela Nossa Senhora do Monte 

Serrat - CCEA 

Programa: Unidade de Atendimento Semi-Liberdade 
 
Endereço: Rua Sabino Anísio da Silveira, 211. 
 Campeche - CEP: 88065-033 - Fone: 8405-5936                                
frutosdoaroeira@ccea.org.br  
 
Regime de Atendimento: Semi Liberdade 
Público Alvo: Ambos os Sexos (14-18) 
Capacidade de Atendimento: 18 

 
ENTIDADE : Centro Cultural Escrava Anastácia da Capela Nossa Senhora do Monte 

Serrat - CCEA 

Programa: Rito de Passagem 
 
Endereço: R. General Vieira da Rosa, 610 A Centro  
CEP: 88020-420. Fone: 3224-1151 3228-5356                                      
 falecom@ccea.org.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (15-16) 
Capacidade de Atendimento: 90 
 

ENTIDADE : Centro Cultural Escrava Anastácia da Capela Nossa Senhora do Monte 

Serrat - CCEA 

Programa: Procurando Caminho 
 
Endereço: R. General Vieira da Rosa, 610 A Centro  
CEP: 88020-420. Fone: 3224-1151 3228-5356                                      
falecom@ccea.org.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (14-18) 
Capacidade de Atendimento: 75 
 

ENTIDADE: Centro de Apoio a Formação Integral do Ser - CEAFIS 

Programa: Apoio a Formação Integral do Ser 
 
Endereço: Rua Genoíno Pereira da Silva, 282. 
Jardim Atlântico - CEP: 88095-565 - Fone: 3240-7686       
 virginiahd@csmtelecom.com 
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Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-14) 
Capacidade de Atendimento: 138 

 
ENTIDADE:  Centro de Assessoria à Adolescência – CASA  

Programa: Programa Entre Meninas 
 
Endereço: Rua Antônio Carlos Ferreira, 408. 
 Agronômica - CEP: 88025-210 - Fone: 9965-2672                                                
casaa@terra.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Feminino (13-18) 
Capacidade de Atendimento: 200 
 

ENTIDADE:  Centro de Educação e Evangelização Popular - CEDEP 

Programa: Oficinas do Saber 
 
Endereço: Rua Frei Fabiano de Cristo, s/nº. 
 Monte Cristo - CEP: 88090-490 - Fone: 3244-7497/8447-7497     
cedep-flops@uol.com.br  
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (06-15) 
Capacidade de Atendimento: 295 
ENTIDADE : Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de Santa Catarina - 

CIEE/SC 

Programa: Centro de Programa Adolescente Aprendiz 
 
Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473. 
 Centro - CEP: 88015-110 - Fone: 3216-1400                                                 
cieesc@ciee.org.br 
  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 

Público Alvo: Ambos os Sexos (14-24) 
Capacidade de Atendimento: Variável 

 
ENTIDADE: Centro de Integração Familiar - CEIFA  

Programa: Centro de Integração Familiar 
 
Endereço: Rua João Motta Espezim, 683. 
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 Saco dos Limões - CEP: 88045-400 - Fone: 3333-6356                             
ceifaipb@ig.com.br e sauerbier@bol.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-14) 
Capacidade de Atendimento: 36 
 

ENTIDADE: Centro de Recuperação de Toxixômanos e Alcoolistas - CRETA 

Programa: Cretinha - Abrigo de Meninas 
 
Endereço: Servidão Amantino Cameu, 812.                                 
Rio Tavares - CEP: 88048-413 - Fone: 3234-9778                                  
cretinha.casalar@yahoo.com.br 
                              
Regime de Atendimento: Abrigo 
Público Alvo: Feminino 
Capacidade de Atendimento: 40 
 

ENTIDADE: Centro de Recuperação de Toxixômanos e Alcoolistas – CRETA  

Programa: Cretinha - Abrigo para Mães e Filhos 
 
Endereço: Rua Monselhor Topp, 250. 
 Centro - CEP: 88020-500 - Fone: 3224-4905/3234-9778                         
cretajonas@brturbo.com.br 
                              
Regime de Atendimento: Abrigo 
Público Alvo: Mães e Crianças até 12 anos 
Capacidade de Atendimento: 5 mães e 10 crianças 
 

ENTIDADE: Centro de Recuperação de Toxixômanos e Alcoolistas – CRETA  

Programa: República Assistida 
 
Endereço: Rua Monselhor Topp, 250. 
 Centro - CEP: 88020-500 - Fone: 3224-4905/3234-9778                         
cretajonas@brturbo.com.br 
                              
Regime de Atendimento: Liberdade Assistida 
Público Alvo: Ambos os Sexos (12-18) 
Capacidade de Atendimento: 40 
 

ENTIDADE : Centro de Valorização Humana, Moral e Social - CEVAHUMOS  

Programa: Família Saudável 
 
Endereço: Rua Joaquim F. de Oliveira, 78. 
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 Abraão - CEP: 88085-170 - Fone: 3249-5457 
pfamiliasaudavel@pop.com.br 
  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-14) 
Capacidade de Atendimento: 136 
 

ENTIDADE: Centro Educacional de Desenvolvimento e Aplicação Raiz - CEDAR   

Programa: Educar para o Futuro   
 
Endereço: Rua Waldemiro Monguilhot, 70. 
 Centro - CEP: 88020-330 - Fone: 3025-5308                                           
cedar@pop.com.br 
                                                  

  

Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto   
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-06)   
Capacidade de Atendimento: 38   

 
ENTIDADE: Comitê para Democratização da Informática de Santa Catarina - CDI/SC 

Programa: Comitê para Democratização da Informática de Santa Catarina 
 
Endereço: Avenida Rio Branco, 404. 
 Centro - CEP: 88015-201 - Fone: 3322-2020/3222-1024                          
contato@cdisc.org.br 
                                                  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-18) 
Capacidade de Atendimento: 316 
 

ENTIDADE: Conselho Comunitário da Coloninha - CCColoninha 

Programa: Projeto de Apoio Escolar 
 
Endereço: Rua João Evangelista da Costa, nº 435. 
Agronômica - Fone: 3248-4323 
cccoloninha@brturbo.com.br 
                                                                        
Regime de Atendimento: Apoio Escolar e Recreação 
Público Alvo: Ambos os Sexos (06-14) 
Capacidade de Atendimento: 80 
 

ENTIDADE: Conselho Comunitário de Capoeiras - CCCapoeiras 

Programa: Escolinha de Futebol Formação Jovem 
 
Endereço: Rua Santos Saraiva, 2011. 
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 Capoeiras - CEP: 88070-101 - Fone: 3240-9855 9981-5734 
 jorgearconde@hotmail.com 
                              
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (06-14) 
Capacidade de Atendimento: 100 
 

ENTIDADE: Conselho Comunitário do Pantanal - CCPan 

Programa: CCPan Criança 
 
Endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 968. 
 Pantanal - CEP: 88040-000 - Fone: 3234-4148                                              
ccpan.ccpan@hotmail.com 
                                                   
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (06-14) 
Capacidade de Atendimento: 63 
 

ENTIDADE: Creche São Francisco de Assis - CSFA 

Programa: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
 
Endereço: Servidão Alfredo Silva, 72. 
 Carvoeira - CEP: 88040-410 - Fone: 3233-6748                                               
csfranciscoassis@gmail.com 
                                                  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-06) 
Capacidade de Atendimento: 152 
 

ENTIDADE: Conselho dos Moradores do Saco Grande II - COMOSG 

Programa: Projeto Renascer 
 
Endereço: Rod. Virgílio Várzea, 1313. 
 Saco Grande II - CEP: 88032-001 - Fone: 3238-9412/3238-2524/9112-1647                                                
tati_rac@yahoo.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-14) 
Capacidade de Atendimento: 150 
 

ENTIDADE: Fundação Casan - FUCAS 

Programa: Programa Campeões nas Quadras e na Vida 
 
Endereço: Avenida Ivo Silveira, 1014. 
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 Capoeiras - CEP: 88085-000 - Fone: 3248-3261 3248-4118                   
fucas@fucas.org.br 
                                                  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (12-18) 
Capacidade de Atendimento: 200 
 

ENTIDADE: Fundação Casan - FUCAS 

Programa: Programa de Capacitação 
 
Endereço: Avenida Hercílio Luz, 599. 
 Centro - CEP: 88020-000 - Fone: 3952-6900                                      
fucas@fucas.org.br 
                                                  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (14-18) 
Capacidade de Atendimento: 55 
 

ENTIDADE:  Fundação Fé e Alegria do Brasil - FYA/MEPI 

Programa: Programa Formação de Adolescentes 
 
Endereço: Rua Tenente Silveira, 482 - sala 402. 
Centro - CEP: 88010-300 - Fone: 3222-2467                              
fealegria@brturbo.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (12-18) 
Capacidade de Atendimento: 42 
 

ENTIDADE:  Fundação Fé e Alegria do Brasil - FYA/MEPI 

Programa: Programa Sócio Familiar e Mobilidade Comunitária 
 
Endereço: Rua Tenente Silveira, 482 - sala 402. 
Centro - CEP: 88010-300 - Fone: 3222-2467                              
fealegria@brturbo.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Famílias 
Capacidade de Atendimento: 17 
 

ENTIDADE:  Fundação Fé e Alegria do Brasil - FYA/MEPI 

Programa: Educação Popular na Rua 
 
Endereço: Rua Tenente Silveira, 482 - sala 402. 
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Centro - CEP: 88010-300 - Fone: 3222-2467                              
fealegria@brturbo.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-18) e famílias das Crianças atendidas 
Capacidade de Atendimento: 40 Crianças e 20 Famílias 
 

ENTIDADE: Fundação Hassis 

Programa: Transformando através da Arte 
 
Endereço: Rua Luis da Costa Freysleben, 87. 
 Itaguaçú - CEP: 88085-500 - Fone: 3244-1082                
contato@fundacaohassis.org.br 
                                                  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-18) 
Capacidade de Atendimento: média de 1.500 (variável) 

 
ENTIDADE : Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho - FMSS 

Programa: Portal Social 
 
Endereço: Rua Desembargador Pedro Silva, 2985. 
 Itaguaçu - CEP: 88080-701 - Fone: 3216-3090                                                  
fmsssc@fmss.org.br 
 
Regime de Atendimento: Entidade de Defesa e Proteção de Direitos 
Público Alvo: Crianças e Adolescentes Ligados a ONG's 
Capacidade de Atendimento: Variável 
 

ENTIDADE: Fundação Projeto Pescar - FPP 

Programa: Programa Jovem Aprendiz 
 
Endereço: Rua Leoberto Leal, 64. 
 Barreiros - CEP: 88117-000 - Fone: 4009-5540/4009-5500/8409-1335                                                                    
karina@projetopescar.org.br 
                                                   
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Masculino (16-19) 
Capacidade de Atendimento: média de 210 jovens (podendo ser Variável). 
 

ENTIDADE: Grupo Africatarina de Arte e Arte-Educaçã o 

Programa: Programa Africatarina de Arte e Educação 
 
Endereço: Rua Hermes Guedes da Fonseca, 214. 
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 Armação - CEP: 88066-300 - Fone: 3237-5459 /3279-1066/ 8806-2067                                
africatarina@ig.com.br  
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (06-18) 
Capacidade de Atendimento: 49 
 

ENTIDADE: Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS - GAPA 

Programa: Lar Recanto do Carinho 
 
Endereço: Rua Felipe Schmidt, 882. 
 Centro - CEP: 88010-002 - Fone: 3225-4895 3222-1510                      
gapasc@hotmail.com  
 
Regime de Atendimento: Abrigo 
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-15) 
Capacidade de Atendimento: 72 
 

ENTIDADE : Grupo de Estudos e Apoio a Adoção em Florianópolis - GEAAF 

Programa: Incentivo a Guarda e Adoção - Colocação Familiar 
 
Endereço: Largo São Sebastião, 88 - sala 25. 
 Centro - CEP: 88015-560 - Fone: 3224-2251/3348-3399                      
geaaf.adocao@hotmail.com 
  
Regime de Atendimento: Orientação e Apoio Sócio Familiar 
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-17) e Famílias 
Capacidade de Atendimento: Aberto 
 

ENTIDADE : Grupo de Estudos e Apoio a Adoção em Florianópolis - GEAAF 

Programa: Apoio sócio-educativo Familiar 
 
Endereço: Largo São Sebastião, 88 - sala 25. 
 Centro - CEP: 88015-560 - Fone: 3224-2251/3348-3399                       
geaaf.adocao@hotmail.com 
  
Regime de Atendimento: Orientação e Apoio Sócio Familiar 
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-17) e Famílias 
Capacidade de Atendimento: Aberto 
 

ENTIDADE: Grupo de Trabalho Comunitário Catarinense - GTCC 

Programa: Projeto Caeira 21 - Futsal, Artes Plásticas e Cênicas, Capoeira e Apoio Pedagógico 
 
Endereço: Rua Custódio Firmino Vieira, 20. 
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 Saco dos Limões - CEP: 88045-300 - Fone: 3223-2682                                                           
projetocaeira21@gmail.com 
                              
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-15) 
Capacidade de Atendimento: 100 
 

ENTIDADE: Grupo Escola Irmão Delmiro - GREID 

Programa: Projeto Sócio Educativo em Meio Aberto 
 
Endereço: Rua Clementina de Brito, s/nº. 
 Estreito - CEP: 88070-150 - Fone: 3244-1016/3248-9774/3249-5552 
  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 

Público Alvo: Ambos os Sexos (00-10) 
Capacidade de Atendimento: 100 
 

ENTIDADE: Instituto Avai Futebol Clube  

Programa: Chuteira de Ouro 
 
Endereço: Rodovia Deputado Diomício Freitas, 1000. 
 Carianos - CEP: 88047-400 - Fone: 3236-1945                                                    
administracao@avai.com.br 
                                                   
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Masculino (08-18) 
Capacidade de Atendimento: 100 
 

ENTIDADE: Instituto Avai Futebol Clube  

Programa: Projeto Atividades Recreativas 
 
Endereço: Rodovia Deputado Diomício Freitas, 1000. 
 Carianos - CEP: 88047-400 - Fone: 3236-1945                                                    
administracao@avai.com.br 
                                                   
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Masculino (08-18) 
Capacidade de Atendimento: 100 
 

ENTIDADE: Instituto Comunitário Grande Florianópoli s - ICom 

Programa: Empreendorismo Social Jovem 
 
Endereço: Rua Jerônimo Coelho, 383 - sala 505. 
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Centro - CEP: 88010-330 - Fone: 3222-5127                                            
icomfloripa@icomfloripa.org.br 
                                                   
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (14-24) 
Capacidade de Atendimento: Variável 
 

ENTIDADE: Instituto Cultural Mestre Duca - ICMD 

Programa: Oficina-Escola de Cerâmica 
 
Endereço: Rua Alexandrino Pedro Daniel , 145. 
 Campeche - CEP: 88.063-535 - Fone: 3237-2929                       
ritacanemba@hotmail.com 
                                                  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (10-14) 
Capacidade de Atendimento: 20 
 

ENTIDADE: Instituto de Audição e Terapia da Linguagem - IATEL 

Programa: Projeto de Trabalho do Setor Pedagógico e Fonoaudiologia 
 
Endereço: Rua Padre Roma, 288. 
 Centro - CEP: 88010-090- Fone: 3225-6955                                                     
iatel2001@bol.com.br 
                              
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-18) 
Capacidade de Atendimento: 278 
 

ENTIDADE: Instituto Duduco de Obras Sociais - IDOS 

Programa: Reforço de Aprendizagem 
 
Endereço: Rua José Boiteux, 229. 
 Centro - CEP: 88020-560 - Fone: 9962-2043 
                                                   
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-18) 
Capacidade de Atendimento: 70 
 

ENTIDADE: Instituto Duduco de Obras Sociais - IDOS 

Programa: Projeto Informática Básica 
 
Endereço: Rua José Boiteux, 229. 
 Centro - CEP: 88020-560 - Fone: 9962-2043 
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Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (12-18) 
Capacidade de Atendimento: 24 
 

ENTIDADE : Instituto Guga Kuert en - IGK  

Programa: Projeto Campeões da Vida 
 
Endereço: Avenida Madre Benvenuta,1168 – sala 201. 
 Santa Mônica - CEP: 88036-500 - Fone: 3331-4631                                                           
igk@guga.com.br 
  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-14) 
Capacidade de Atendimento: 147 
 

ENTIDADE: Instituto Ilhas do Brasil - IIB 

Programa: Programa de Mobilização Comunitária 
 
Endereço: Rua Rozália Paulina Ferreira, 4099. 
 Costa de Dentro - CEP: 88066-600 - Fone: 9111-8242/3389-2602 
                                                  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (08-18) 
Capacidade de Atendimento: 75 
 

ENTIDADE: Instituto Lagoa Social - ILS   

Programa: Projeto Judô nas Escolas 
 
Endereço: Rua Lauro Linhares, 2123 - sala 106 B. 
 Trindade - CEP: 88036-003 - Fone: 3028-3859/3024-3072/9146-6041  
edmilson@lagoasocial.org.br                                                 
                                                   
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (11-16) 
Capacidade de Atendimento: 90 
 

ENTIDADE: Instituto Lagoa Social - ILS   

Programa: Projeto Driblando a Vida 
 
Endereço: Rua Lauro Linhares, 2123 - sala 106 B. 
 Trindade - CEP: 88036-003 - Fone: 3028-3859/3024-3072/9146-6041  
edmilson@lagoasocial.org.br                                                 
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Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (10-14) 
Capacidade de Atendimento: 120 
 

ENTIDADE: Instituto Lagoa Social - ILS   

Programa: Projeto Sacando para o Futuro 
 
Endereço: Rua Lauro Linhares, 2123 - sala 106 B. 
 Trindade - CEP: 88036-003 - Fone: 3028-3859/3024-3072/9146-6041  
edmilson@lagoasocial.org.br                                                 
                                                   
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-12) 
Capacidade de Atendimento: 890 

 
ENTIDADE: Instituto Sócio Ambiental Campeche - ISA 

Programa: Projetos Novos Brasileiros 
 
Endereço: Rua Olindina Mª Lopes, 462. 
 Morro das Pedras - CEP: 88066-028 - Fone: 3237-4376                                                 
terezacampeche@terra.com.br 
                              
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Famílias 

Capacidade de Atendimento: 45 
ENTIDADE: Instituto Treinar de Educação e Tecnologia - IET 

Programa: Projeto Escola de Fábrica 
 
Endereço: Rua dos Ilhéus, 46 - sala 403.  
Centro - CEP: 88010-560 - Fone: 3224-7216                                                             
treinar@institutotreinar.com.br 
                               
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (16-21) 
Capacidade de Atendimento: 120 
 

ENTIDADE: Irmandade do Divino Espírito Santo - IDES 

Programa: Lar São Vicente de Paulo 
 
Endereço: Avenida Hercílio Luz, 1249 – A. 
Centro - CEP: 88020-000 - Fone: 3224-5008                                
 idsanto@terra.com.br  
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Regime de Atendimento: Abrigo 
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-06) 
Capacidade de Atendimento: 25 

 
ENTIDADE: Lar Fabiano de Cristo - LFC 

Programa: Orientação e Apoio Sócio-Educativo 
 
Endereço: Rua Frei Fabiano de Cristo, 180. 
 Monte Cristo - CEP: 88090-490 - Fone: 3244-3790           
 nsscarvalho@yahoo.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (06-14) 
Capacidade de Atendimento: 213 
 

ENTIDADE: Lar Fabiano de Cristo - LFC 

Programa: Orientação e Apoio Sócio-Educativo 
 
Endereço: Rua Frei Fabiano de Cristo, 180. 
 Monte Cristo - CEP: 88090-490 - Fone: 3244-3790           
 nsscarvalho@yahoo.com.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto  
Público Alvo: Famílias 
Capacidade de Atendimento: média de 70 atendimentos (variável) 
 

ENTIDADE: Legião da Boa Vontade - LBV 

Programa: Programa Criança Futuro no Presente 
 
Endereço: Rua Eurico Gaspar Dutra, 226. 
Estreito - CEP: 88075-100 - Fone: 3244-8500/3248-0108  
sergio@lbv.org.br  
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (06-15) 
Capacidade de Atendimento: 70 
 

ENTIDADE : Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras - OASDO 

Programa: Projeto Sócio Educativo em Meio Aberto 
 
Endereço: Rua Dib Cherem, 2698. 
 Capoeiras - CEP: 88090-000 - Fone: 3244-0238                                         
joaobatistaluzia@yahoo.com.br 
  



 

119 
 

 

Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (06-14) 
Capacidade de Atendimento: 120 
 

ENTIDADE: Obras sociais da Comunidade Paroquial de Coqueiros - OSCOPAC 

Programa: Casa Lar Nossa Senhora do Carmo 
 
Endereço: Rua Profº Bayer Filho, 81. 
Coqueiros - CEP: 88080-300 - Fone: 3244-3327/9919-9749                
nsc@nsc.arquifloripa.com.br 
 
Regime de Atendimento: Abrigo 
Público Alvo: Feminino (08-16) 
Capacidade de Atendimento: 13 
 

ENTIDADE: Obras sociais da Comunidade Paroquial de Coqueiros - OSCOPAC 

Programa: Casa Lar São João da Cruz 
 
Endereço: Rua Profº Bayer Filho, 81. 
Coqueiros - CEP: 88080-300 - Fone: 3244-3327/9919-9749                
nsc@nsc.arquifloripa.com.br 
 
Regime de Atendimento: Abrigo 
Público Alvo: Masculino (09-17) 
Capacidade de Atendimento: 13 
 

ENTIDADE: Seara Espírita Entreposto da Fé - SEEDE 

Programa: PROFEM - Programa de Formação Ética/Moral 
 
Endereço: Servidão Marcelino Gonçalves, 71 - Caixa Postal: 1617. 
 Monte Verde - CEP: 88032-679 - Fone: 3238-6012/3238-1040  
seede@brturbo.com.br 
                              
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-14) 
Capacidade de Atendimento: 72 
 

ENTIDADE:  Sociedade Alfa Gente - SAG 

Programa: Casa da Criança e do Adolescente do Morro da Caixa 
 
Endereço: Rua Santos Saraiva, 840 - sala 114. 
Estreito - CEP: 88070-100 - Fone: 3248-2745                                             
alfa@otv.com.br  
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Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Masculino (07-12) 
Capacidade de Atendimento: 100 
 

ENTIDADE: Sociedade Amantes da Leitura - SOALE 

Programa: Biblioteca Barca dos Livros 
 
Endereço: Rua Sem. Ivo D'Aquino, 103. 
 Lagoa da Conceição - CEP: 88062-050 - Fone: 3879-3208                                
biblioteca@amantesdaleitura.org 
                                                  
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (01-15) 
Capacidade de Atendimento: 1.840 
 
ENTIDADE: Sociedade de Pais e Amigos da Comunidade da Barra da Lagoa 

Programa: Centro de Apoio Pedagógico Fundamental 
 
Endereço: Servidão Timóteo José Mariano, 254. 
Barra Lagoa - CEP: 88061-100 - Fone: 3232-5678 9918-2403                       
fatima.l.v@hotmail.com 
                                                   
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (02-13) 
Capacidade de Atendimento: 90 
 

ENTIDADE:  Sociedade Espírita Recuperação, Trabalho e Educação - SERTE 

Programa: Abrigo Lar das Crianças "Seara da Esperança" 
 
Endereço: Rua Leonel Timóteo Pereira, 604. 
Cachoeira do Bom Jesus - CEP: 88056-300 - Fone: 3284-5249                                          
serte@serte.org.br  
 
Regime de Atendimento: Abrigo 
Público Alvo: Ambos os Sexos (00-06) 
Capacidade de Atendimento: 25 
 

ENTIDADE : Sociedade Recreativa, Esportiva e Cultural Novo Horizonte - SREC - NH  

Programa: Novos Horizontes 
 
Endereço: Avenida Irineu Bornhausen, 4900. 
 Agronômica - CEP: 88025-201- Fone: 3333-124/3333-2475  
karlatr@bol.com.br 
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Regime de Atendimento: Orientação e Apoio Sócio Familiar e Apoio Sócio Educativo em Meio 
Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-17) 
Capacidade de Atendimento: 101 
 

ENTIDADE : União Catarinense de Educação - UCE 

Programa: Projeto Travessia 
 
Endereço: Avenida Rio Branco, 333 - 7º Andar. 
Centro - CEP: 88015-201 – Caixa Postal: 3031 - Fone: 3212-6200/3223-1222                                                                                                                         
 iraulino@marista.org.br 
 
Regime de Atendimento: Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Público Alvo: Ambos os Sexos (07-14) 
Capacidade de Atendimento: 165 
 

 

4.3.2 Fóruns 

 

 A seguir, foram elencadas algumas representações emblemáticas de movimentos 

sociais organizados no município de Florianópolis e suas atuações nas mais 

diversificadas áreas, conforme abaixo: 

 

Fórum Permanente de Políticas Públicas de Florianópolis 

 

O Fórum Municipal Permanente de Políticas Públicas de Florianópolis é uma 

instância legítima e democrática de caráter consultivo e propositivo de articulação 

municipal, responsável pela mobilização de organizações sociais e entidades não 

governamentais da sociedade civil, de usuários e organização de usuários, em defesa 

das Políticas Públicas e a sua intersetorialidade, de colaboração às entidades não 

governamentais e de apoio aos Conselheiros não governamentais, para assegurar a 

proteção e os direitos sociais aos cidadãos.  

 Este Fórum, portanto, é uma articulação de entidades não governamentais de luta 

pelos direitos de todos os usuários da Assistência Social, aberto a cooperação com 

entidades Governamentais e não Governamentais, nacional e internacional, para 

consecução de seus objetivos. Assim, objetiva promover a articulação da sociedade civil 
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para promoção, defesa e garantia de todos os direitos dos usuários da Assistência Social; 

constituir-se em apoio, assessoria, retaguarda e avaliação das ações realizadas para 

implementação e garantia de todos os direitos dos usuários da Assistência Social; e 

constitui-se como órgão consultivo dos Conselhos Municipais do Município. O 

Conselho elege entidades da sociedade civil para compor o CMDCA, CMAS e outros 

conselhos cujos representantes devam ser indicados por assembléia representativa.  

 

 

Fórum de Entidades Não Governamentais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

 

 A criação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CEDCA, a partir do ECA, representou um marco na concepção de uma nova forma de 

poder público que tem como pressuposto a participação da Sociedade Civil Organizada 

na deliberação e controle das Políticas Públicas no que diz respeito a Infância e 

Adolescência. 

 Em Santa Catarina, a participação da Sociedade Civil se dá de forma 

privilegiada através do Fórum de Entidades Não Governamentais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – Fórum DCA. 

 Articulado e em pleno funcionamento desde 1990, o Fórum Estadual DCA é 

uma articulação Estadual de Entidades Não Governamentais de luta pelos direitos da 

Criança e do Adolescente, aberto à cooperação com Entidades Governamentais e Não 

Governamentais, nacionais e internacionais, para consecução de seus objetivos.  

 O Fórum tem uma organização Estadual e 13 Fóruns regionais, os quais tem 

uma articulação permanente com o Fórum Estadual, efetivando uma rede da Sociedade 

Civil de Defesa e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sendo que, para 

dar conta desta articulação, o Fórum Estadual conta com um Secretariado Estadual 

composto de 7 Entidades- membro e o Colegiado - composto pelas Entidades Titulares 

no CEDCA, e tem coordenações regionais em cada um dos 13 Fóruns, as quais são 

referências e articuladoras dos Fóruns em seus âmbitos. O Fórum vem desenvolvendo, 

desde a sua criação, um processo de articulação e fortalecimento da rede em defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente.  
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 O mesmo tem por princípios fundamentais: o compromisso com os dispositivos 

Constitucionais referentes à Criança e ao Adolescente e com as normativas nacionais e 

internacionais para garantia dos direitos da Criança e do Adolescente; o trabalho 

solidário como instrumento de potencialização das capacidades e de superação das 

limitações das Entidades – Membro do Fórum DCA/SC; o respeito à identidade, à 

autonomia e à dinâmica própria de cada Entidade – Membro; a criação e manutenção de 

um espaço privilegiado de articulação da Sociedade Civil para consecução dos direitos 

da Criança e do Adolescente. 

 O Fórum tem como Objetivo Geral promover a articulação da sociedade civil 

para promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Além dos 

seguintes objetivos específicos:   

�Constituir-se em apoio, assessoria, retaguarda e avaliação das ações 

realizadas para implementação e garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

�Contribuir para que a família, a sociedade e o Estado cumpram o dever 

constitucional de assegurar com "absoluta prioridade" os direitos da Criança 

e do Adolescente consagrados na Carta Magna de 1988.  

�Ser instrumento de socialização das experiências, de vigilância e pressão 

para o cumprimento da lei e da denúncia da violação dos direitos. 

�Promover e dar unidade ao processo de implementação do ECA. 

�Realizar uma intervenção conjunta e eficaz, no sentido de buscar 

mecanismos que coíbam as irregularidades no funcionamento dos Conselhos 

de Direitos. 

�Articular estudo e pesquisa para as políticas públicas. 

�Lutar pela reformulação das políticas publicas e concepções incompatíveis 

com o respeito à dignidade da Criança e do Adolescente. 

�Ser referência política especialmente do Conselho do Conselho Estadual 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

�Eleger entidades da sociedade civil para compor o CEDCA. 

 Podem integrar o Fórum DCA/SC, Entidades Não Governamentais, que incluam 

entre suas atividades a participação e atuação no sistema de garantia de direitos 
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(promoção, controle e defesa), e que comprometam-se a seguir os princípios 

norteadores de funcionamento. 

 Para o ingresso das Entidades como membros do Fórum DCA, as entidades de 

âmbito Municipal deverão inscrever-se nos Fóruns Regionais, preenchendo a ficha de 

adesão e apresentando uma declaração que comprove seu funcionamento pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de seu município sede. O pedido 

do ingresso deverá ser encaminhado para o Secretariado do Fórum Regional, através de 

oficio, acompanhado dos documentos que comprovem o preenchimento dos critérios. O 

Secretariado do Fórum Regional elaborará parecer que será submetido a aprovação em 

sua Assembléia Geral. 

 

Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e da Exploração Sexual Infanto-Juvenil  

  

 Em Maio de 1998, na cidade de Chapecó (SC), cerca de 120 pessoas de diversas 

regiões e de diversas entidades governamentais e não-governamentais de Santa 

Catarina, se reuniram em Assembléia Geral para discutir a criação de uma entidade que 

fosse capaz de enfrentar, de forma organizada, os problemas da violência e da 

exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado, e principalmente, conscientizar 

a população sobre a existência dessas violações e inibindo os responsáveis. Decidiu-se 

então, por unanimidade, pela criação do Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e da 

Exploração Sexual Infanto-Juvenil, entidade que, desde o momento, tem trabalhado em 

várias frentes. 

 Com objetivo de mobilizar, articular e sensibilizar a rede de atendimento à 

criança e ao adolescente e a sociedade em geral para o enfrentamento do fenômeno da 

violência e da exploração sexual infanto-juvenil, o Fórum Catarinense promove 

Seminários estaduais, regionais, debates e reuniões de discussão.  

Estas atividades possibilitam a publicização do fenômeno da violência, da 

eficácia das ações de enfrentamento das entidades integrantes do Fórum e se configuram 

em momento propício para a criação de novas estratégias de enfrentamento. 

A partir destes encontros, surgem proposições e diretrizes que norteiam ações e 

articulações em todo o estado no âmbito do enfrentamento e principalmente da 
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prevenção deste tipo de violência. Reunir vozes e idéias em torno da garantia de direitos 

de crianças e adolescentes é uma das missões do Fórum que busca transformar 

intenções em instrumentos de proteção. 

 O governo do Estado de Santa Catarina, através do decreto 3.644/2001, 

regulamentou as ações do dia estadual de mobilização pelo fim da violência e 

exploração sexual infanto-juvenil. O número crescente de crianças e adolescentes 

vítimas de violência sexual no Estado levaram à implantação a instituição deste dia 

estadual pela defesa dos direitos das crianças e adolescentes, visando o fortalecimento 

das organizações governamentais, não-governamentais e da sociedade com um todo, no 

sentido de evitar que este panorama continue tomando proporções alarmantes. Neste 

contexto, todos os anos o Fórum Catarinense articula a partir de suas Coordenações 

Regionais e Municipais ações de mobilização da Sociedade Catarinense para o 

enfrentamento deste tipo de crime. Um dos maiores instrumentos de proteção de 

crianças e adolescentes contra a violência sexual ainda é a informação.  Ao promover 

ações de debate e de conscientização acerca do tema, o Fórum pretende não só estimular 

a notificação aos órgãos de proteção da suspeita ou confirmação de situações de 

violação sexual contra crianças e adolescentes, como também diminuir os riscos de 

novas violações. 

 

Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente 

no Trabalho de Santa Catarina 

 

 Criado em novembro de 1994, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação 

do Trabalho Infantil  representa um espaço não-governamental permanente de 

articulação e mobilização dos agentes institucionais envolvidos com políticas e 

programas de enfrentamento ao trabalho infantil e de proteção ao adolescente 

trabalhador. Caracteriza-se como uma instância democrática, não institucionalizada, de 

discussão de propostas e construção de consenso entre os diversos segmentos da 

sociedade sobre o trabalho infantil. 

 Sua composição é quadripartite, e tem representantes do governo federal, dos 

trabalhadores, dos empregadores e entidades da sociedade civil (ONGs). Instâncias do 
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Poder Público, dos operadores do direito, da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e do UNICEF, também fazem parte do Fórum Nacional. 

 O Fórum Nacional tem como objetivos: 

�Sensibilizar, mobilizar e articular os agentes institucionais governamentais 

e da sociedade civil para prevenir e erradicar todas as formas de trabalho 

infantil e assegurar a proteção ao adolescente trabalhador.  

�Construir um espaço permanente e democrático de reflexão, discussão e de 

construção de consenso.  

�Buscar compromissos do governo e da sociedade com o cumprimento dos 

dispositivos legais e com as convenções internacionais ratificadas pelo 

Brasil, referentes ao tema.  

�Dar apoio técnico aos Fóruns Estaduais.  

�Contribuir na elaboração de políticas, planos de ação e programas de 

prevenção e erradicação do trabalho infantil.   

�Acompanhar a implementação dos planos de ação de prevenção e 

erradicação do trabalho infantil.  

�Monitorar as metas de erradicação do trabalho infantil, definidas no Plano 

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao 

Trabalhador Adolescente.  

 O Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do 

Adolescente no Trabalho de Santa Catarina foi fundando em 02 de junho de 1996 e 

tem como integrantes: Ministério Público do Trabalho; Delegacia Regional do 

Trabalho; Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda; Secretaria 

Estadual de Educação; Secretaria Estadual de Saúde; Ministério Público Federal; 

Ministério Público Estadual; Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares; 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC); Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); 

Fundacentro; Ordem dos Advogados do Brasil; Fundação Maurício Sirotski Sobrinho; 

Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (AMATRA); Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI); Associação Promocional Menor Trabalhador (Promenor); Associação João 

Paulo I. 
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4.4 PODER PÚBLICO MUNICIPAL  

 

 
4.4.1 Assistência Social 

 

 

A Assistência Social é uma Política Pública não contributiva, pautada na 

universidade da cobertura e do atendimento, ao lado da Saúde (não-contributiva) e da 

Previdência Social (contributiva). Conforme o Art. 203 Constituição Federal - CF, é um 

dever do Estado e um direito de “quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à Seguridade Social”.  

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei Federal no. 8.742/1993) 

cria, a partir da CF, uma nova matriz para a política de assistência social, a partir do 

campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal. 

Segundo o Art. 1o desta Lei, a Assistência Social: “provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas”.  

Como política pública de proteção social, a Assistência Social exige um olhar 

privilegiado acerca da realidade brasileira, para a identificação das situações que 

demandem serviços, programas, projetos ou benefícios desta área. Configura-se, pois, 

como política de proteção às pessoas, às circunstâncias e à família, seu principal núcleo 

de apoio. Requer, portanto, uma maior aproximação do cotidiano das pessoas, daonde se 

constituem os riscos (MDS, 2007).   

De acordo com citado no PMAS 2010-2013, compete à Assistência Social 

prover proteção à vida, reduzir danos, monitorar populações de risco e prevenir a 

incidência de agravos à vida, face as situações de vulnerabilidade, ocupando-se das 

vitimizações, fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos que o cidadão e sua 

família enfrentam no percurso da vida; estes decorrentes de imposições sociais, 

econômicas, políticas, e de ofensas à dignidade humana. As ações de Assistência Social, 

assim, devem produzir aquisições materiais, sociais, sócio-educativas ao cidadão e sua 

família, para atender suas necessidades de reprodução social de vida individual e 

familiar; desenvolver suas capacidades e talentos, seu protagonismo e autonomia. 



 

128 
 

 

No município de Florianópolis, as ações e serviços de Assistência Social são 

coordenados pela SEMAS, que presta atendimento socioassistencial às pessoas e 

famílias, articulando os serviços das diferentes complexidades e potencializando a rede 

de atendimento.  

A SEMAS tem como missão implementar o SUAS – Sistema Único da 

Assistência Social, que constituí-se como um  conjunto de serviços, programas, 

projetos e benefícios no âmbito da Assistência Social, prestados diretamente por 

entidades públicas ou por organizações não-governamentais. Refere-se, portanto, a uma 

nova lógica de organização das ações sócio-assistenciais, tendo como foco prioritário a 

atenção à família e seus membros, e o território como base de organização. O SUAS 

tem como princípios: 

a) Matricialidade Sócio-Familiar  – A família é o núcleo social básico de 

acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social. 

b) Territorialização - Significa pensar a política a partir do território, 

considerando a história, o cotidiano, a cultura de sua população, e direcionando as ações 

para as necessidades e potencialidades concretas, espacialmente localizadas, ao invés de 

demandas ou necessidades genéricas.  

c) A Proteção Pró-Ativa – Refere-se ao conjunto de ações principalmente no 

campo da proteção social básica para a redução das ocorrências de riscos ou danos 

sociais. 

d) Integração à Seguridade Social – Reafirma que a rede de proteção social 

brasileira compõ-se da Previdência, da Saúde e da Assistência Social, que devem 

manter entre si relações de completude e integração, com a análise da incidência de 

riscos sociais à população brasileira.  

e) Integração às Políticas Sociais e Econômicas – Refere-se à dinâmica e à 

gestão da assistência social, na medida em que grande parte das vulnerabilidades e dos 

riscos se concentram no âmbito social e no econômico, o que exige ações intersetoriais 

e de integração territorial. 

 Em 2005, aprovou-se a Norma Operacional Básica (NOB – SUAS) que 

estabelece parâmetros para o funcionamento do SUAS. A gestão do SUAS no âmbito 

municipal pode ser estruturada como gestão inicial, gestão básica ou gestão plena. O 

município de Florianópolis encontra-se habilitado em gestão plena, o que significa ter a 
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responsabilidade de gestão total das ações de Assistência Social, organizando a 

Proteção Social Básica e Especial, inclusive de alta complexidade.  

Em consonância com a PNAS/2004, são funções da Assistência Social: a 

Proteção Social, a Vigilância Social e a Defesa de Direitos Sócioassistenciais. A 

Proteção Social diz respeito ao conjunto de ações, cuidados atenções benefícios e 

auxílios para prevenir e reduzir o impacto das situações de vulnerabilidade e riscos, na 

direção do desenvolvimento humano e social, e dos direitos de cidadania. A mesma 

abrange a proteção social básica e a proteção social especial, que pode ser de média e 

alta complexidade.  

Já a Vigilância Social, consiste no desenvolvimento da capacidade e de meios 

de gestão pelo órgão público gestor da Assistência Social para a identificação das 

formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual é responsável, 

com conhecimento sobre o cotidiano de vida das famílias e das condições concretas que 

geram vulnerabilidades ou provocam danos aos cidadãos. A Defesa de Direitos Sócio-

Assistenciais, por fim, refere-se a inserção da Assistência Social no campo da 

Seguridade Social apontando para ações voltadas à garantia de direitos e de condições 

dignas de vida (em articulação com outras políticas sociais). Visa, portanto, organizar os 

serviços de proteção social de forma a garantir aos seus usuários o acesso ao 

conhecimento dos direitos sócio-assistenciais e de sua defesa, tais como ouvidorias, 

centros de referência, conselhos direitos, entre outros.  

No âmbito da Proteção Social, a Proteção Básica objetiva prevenir situações 

de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, destinando-se à população que 

vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza ou de privações 

(ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos,...), e/ou fragilização 

de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, 

étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).  

Já a Proteção Social Especial visa prover atenções sócio-assistenciais a 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de abandono, maus tratos físicos e /ou psíquicos, abuso sexual, uso de 

substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, 

situação de trabalho infantil, entre outras. Os serviços de média complexidade são 
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aqueles voltados a famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos 

familiares e comunitários não foram rompidos. Estes serviços requerem maior 

estruturação técnico-operacional e atenção especializada, com acompanhamento 

sistemático e monitorado. 

Conforme sugere o SUAS, na SEMAS, a proteção social básica tem como porta 

de entrada os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e, no caso do apoio, 

orientação e acompanhamento a situação de ameaça ou violação de direitos, este se 

realiza por intermédio do Centro de Referência Especializado da Assistência Social 

(CREAS).  

Já os serviços de alta complexidade, são considerados aqueles voltados à 

proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para 

famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou situação de ameaça, 

necessitando serem retirados de seu núcleo familiar ou comunitário. 

 Outro importante marco regulatório da Política Nacional de Assistência Social, é 

a Resolução no 109 do CNAS, que trata da Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, datada de 11 de novembro de 2009. A partir deste documento, que 

padroniza a forma de gestão dos serviços, uma vez que contém os termos utilizados para 

denominar os serviços ofertados, evidenciando sua principal função e os seus usuários; 

tem-se mais clareza a respeito de quais serviços são de competência da assistência 

social, e quais devem ter caráter continuado. Além disso, possibilita a medição de 

indicadores e a definição da qualidade dos mesmos, além de criar uma identidade para o 

usuário que porventura pudesse encontrar dificuldades em reconhecer os mecanismos de 

acesso a seus direitos. 

  Assim, com a nova normatização dos serviços, alguns programas do município 

tiveram suas demandas concentradas em um mesmo serviço, como no caso do PAEFI – 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que tem por 

objetivo o atendimento à situações de ameaça ou violação de direitos. Os serviços de 

Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, 

Centro de Referência de Atendimento a Mulher em Situação de Violência, e Centro 
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Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, ficaram 

respectivamente descritos como: PAEFI/Sentinela, PAEFI/ Mulher e PAEFI/Idoso51.  

 Neste contexto, o município de Florianópolis, habilitado em Gestão Plena52, 

recebe cofinanciamento da União (Fonte 50) – para a execução dos Serviços de 

Proteção Social Básica e Especial, cofinanciamento do Estado (Fonte 30) – para a 

execução dos Serviços de Proteção Social Especial, além de dispor de recursos próprios 

(Fonte 80) à execução dos serviços.  

 Vale destacar que, a partir das reuniões da Comissão de Elaboração do Plano 

Municipal de Assistência Social 2010-2013, recentemente aprovado, foi percebida a 

necessidade de se rever a estrutura organizacional da Secretaria (Lei 348/09) para 

adequação ao SUAS. Segue abaixo a proposta aprovada pela Comissão de Elaboração 

do Plano Municipal de Assistência Social e Colaboradores53. 

 

Organograma - Diretorias e Gerências: 

 

a) Diretoria de Proteção Social Básica 
− Gerência de Atenção Integral à Família 
−  Gerência de Ações Socioeducativas 

 

      b) Diretoria de Benefícios 
− Gerência de Benefícios 
−  Gerência de Transferência de Renda 

 

c) Diretoria Proteção Social Especial  
− Gerência de Média Complexidade 
−  Gerência de Alta Complexidade 

 
     d) Diretoria de Mobilização Comunitária  

                                                 
51  Vale destacar, porém, que durante o período de elaboração do referido plano, o órgão gestor municipal 
tem passado por um processo de reestruturação, tendo em vista a nova normatização dos serviços. 
Inicialmente, procurando adequar-se, os serviços modificaram sua nomenclatura, mas conservaram a 
essência da metodologia de atendimento, que gradativamente seria reestruturada.  
52    A habilitação em Gestão Plena envolve o cumprimento de algumas responsabilidades, entre as quais: 
dispor de estrutura para recepção, identificação, encaminhamento, orientação e acompanhamento dos 
beneficiários do BPC e dos Benefícios Eventuais; possuir Plano de Inserção e Acompanhamento aos 
beneficiários do BPC, articulando as ações de Assistência Social com os serviços e programas das demais 
políticas pertinentes; garantir acesso aos serviços de proteção básica e especial às famílias beneficiárias 
do Programa de Transferência de Renda; realizar diagnóstico social de áreas de vulnerabilidades e risco; 
estabelecer pactos de resultados com base em indicadores estabelecidos; elaborar e executar política de 
recursos humanos para os servidores públicos que atuem na área da Assistência Social, e instalar um 
sistema municipal de monitoramento e avaliação das ações de Assistência Social (PMAS 2010-2013). 
53   Conforme consta no Plano Municipal de Assistência Social 2010-2013. 
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                       - Gerência de Mobilização Comunitária e Eventos 
 

      e) Diretoria de Juventude 
− Gerência de Projetos, Programas e Ações 
−  Gerência de Operações 

 

f) Diretoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação 
− Gerência de Projetos, Programas e Ações 
− Gerência de Gestão da Informação, Monitoramento e Avaliação 

 

Serão citados somente os programas voltados, direta ou indiretamente, ao público 

infanto-juvenil: 

 

 

4.4.1.1 Proteção Social Básica  

 
 
Nome do Serviço: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família/PAIF 
 
 
Descrição: Trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, 

promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de 

vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter 

preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social também pode se utilizar de ações nas 

áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar universo 

informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. O serviço 

é baseado no respeito à heterogeneidade dos arranjos familiares, aos valores, crenças e 

identidades das famílias. Fundamenta-se no fortalecimento da cultura do diálogo, no 

combate a todas as formas de violência, de preconceito, de discriminação e de 

estigmatização nas relações familiares. 

Realiza ações com famílias que possuem pessoas que precisam de cuidado, 

com foco na troca de informações sobre questões relativas à primeira infância, a 

adolescência, à juventude, o envelhecimento e deficiências a fim de promover espaços 
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para troca de experiências, expressão de dificuldades e reconhecimento de 

possibilidades.  

Todos os serviços da proteção social básica, desenvolvidos no território de 

abrangência do CRAS, em especial os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos devem ser a ele referenciados e manter articulação com o PAIF. É a partir do 

trabalho com famílias no serviço PAIF que se organizam os serviços referenciados ao 

CRAS. O referenciamento dos serviços socioassistenciais da proteção social básica ao 

CRAS possibilita a organização e hierarquização da rede socioassistencial no território, 

cumprindo a diretriz de descentralização da política de assistência social. A articulação 

dos serviços socioassistenciais do território com o PAIF além de garantir o 

desenvolvimento do trabalho social com as famílias dos usuários desses serviços, rompe 

com o atendimento segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade 

social vivenciadas. O trabalho social com famílias, assim, apreende as origens, 

significados atribuídos e as possibilidades de enfrentamento das situações de 

vulnerabilidade vivenciadas por toda a família, contribuindo para sua proteção de forma 

integral, materializando a matricialidade sociofamiliar no âmbito do SUAS. 

 

Usuários: Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 

pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco 

social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, em especial: 

- Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios 

assistenciais; 

- Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou 

benefícios, mas que ainda não foram contempladas; 

- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades 

vivenciadas por algum de seus membros; 

- Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de 

vulnerabilidade e risco social. 
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Objetivos: 
- Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua 

qualidade de vida; 

- Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 

superação de situações de fragilidade social vivenciadas; 

- Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o 

protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; 

- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 

socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social 

de assistência social; 

- Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de 

direitos; 

- Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam 

de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências 

familiares. 

 

Unidades: O Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família é operacionalizado em 

05 (cinco) CRAS, cada qual atendendo uma regional do município, que abrange os 

seguintes bairros ou comunidades:  

Localização dos CRAS no município de Florianópolis 
CRAS/ Endereço Bairros/ Comunidades que abrange 

 
CRAS CENTRAL 
(Centro/Leste) 
R. Silva Jardim, 171 
Prainha/Centro 
Fone: 3222-0148 

Centro, Prainha, José Mendes, Morro do Mangueirão, 
Morro do Mocotó, Morro da Mariquinha, Mont Serrat, 
Nova Descoberta, Ângelo Laporta, Morro do Céu, , 
Morro da Queimada, Morro do 25, Nova Trento, Vila 
Santa Rosa, Agronômica, Morro do Horácio, Morro 
Santa Vitória, Morro da Penitenciária, Trindade, 
Carvoeira, Serrinha, Pantanal, Córrego Grande, 
Itacorubi, Morro do Quilombo, Lagoa, Barra da Lagoa, 
Costa da Lagoa, Fortaleza da Barra. 

  
 
CRAS CONTINENTE I 
R. Heitor Blum, 521/sala 209 
Policlínica – Estreito 
Fone: 3348-3150 
 

 
 
Estreito, Coloninha, Bairro de Fátima, Monte Cristo, 
Sapé, Vila São João, Jardim Atlântico. 
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CRAS CONTINENTE II 
R. Santos Saraiva, 2023 
Capoeiras 
Fone: 3348-6737 
 

 
Abraão, Vila Aparecida, Bom Abrigo, Coqueiros, 
Itaguaçú, Morro da Caixa, Jardim Ilha-Continente, 
Capoeiras. 

  
 
CRAS NORTE 
Rod. SC 401, Km17 
Canasvieiras 
Fone: 3369-0840 

João Paulo, Monte Verde, Saco Grande, Cacupé, Santo 
Antônio, Sambaqui, Ratones, Vargem Pequena, Jurerê, 
Vargem Grande, Vargem do Bom Jesus, Canasvieiras, 
Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas, Lagoinha, 
Ingleses, Santinho, Rio Vermelho 

  
 
CRAS SUL 
R. João Mota Espezim, 1023  
Saco dos Limões   
Fone: 3222-9165 
 

Alto Ribeirão, Costa de Dentro, Caeira da Barra do Sul, 
Ribeirão da Ilha, Tapera, Carianos, Pântano do Sul, 
Armação do Pântano do Sul, Morro das Pedras, Areias 
do Campeche, Campeche, Faz. do Rio Tavares, Rio 
Tavares, Costeira do Pirajubaé, Saco dos Limões, Caeira 
do Saco dos Limões. 

  
 

 

Nome do Serviço: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 06 a 14 

anos – Centros de Educação Complementar/Criança Ativa 

 

Descrição: É um serviço desenvolvido a crianças e adolescentes no horário extra 

escolar, tendo com foco a construção de espaços de convivência preferencialmente na 

própria comunidade para oportunizar experiências que favoreçam a socialização e o 

desenvolvimento das potencialidades.  Os parâmetros que norteiam os serviços 

convivências se baseiam no reconhecimento da criança e adolescente como sujeito de 

direitos, em situação peculiar de desenvolvimento; no respeito à singularidade e à 

diferença de cada criança e adolescente neste processo; e na observância de seu 

contexto sócio-cultural, por ocasião da programação e do desenvolvimento das ações. A 

proposta do Criança Ativa visa, neste sentido, desenvolver as potencialidades e 

capacidades das crianças e adolescentes, por meio de atividades artísticas, culturais, 

esportivas e recreativas, envolvendo dança, música, teatro, jogos, brincadeiras, desenho 

e pintura, além do apoio pedagógico. No ano de 2009 foi iniciado o Projeto CEC Verde, 

que busca promover a conscientização ambiental, através de melhorias nas áreas 
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externas de cada unidade, com a participação de todos, no plantio de árvores e mudas e 

na manutenção dos canteiros. As atividades são desenvolvidas sob a forma de oficinas, 

buscando ampliar o universo de experiências lúdicas, criativas, cognitivas e de inserção 

social. Dentro da programação, é privilegiado o processo de socialização das crianças e 

adolescentes, com vistas ao desenvolvimento de hábitos e atitudes que favoreçam o 

respeito e a cooperação mútua, a construção de regras e de decisões coletivas, 

preparando-os para o processo de cidadania. Este serviço é desenvolvido nos Centros de 

Educação Complementar - CEC, localizados em áreas de vulnerabilidade social do 

município, com vistas a prevenção de situações de risco social.  

 

Usuários: Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços 

públicos, encaminhadas pelos serviços de Proteção Social Básica e Especial e de 

famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e/ou inscritas no Cadastro 

Único. 

 

Unidades: Atualmente são 09 (nove) as unidades prestadoras de serviços convivenciais 

de 06 a 14 anos, gerenciadas diretamente pela Prefeitura, conforme tabela que segue:  

 

Unidades prestadoras de serviços convivenciais de 06 a 14 anos 

Unidade Endereço/ Regional CRAS Capacidade 

CEC Chico Mendes 
Rua Genuíno Pereira da Silva, 158  
Monte Cristo; CRAS Continente I 

80 

CEC Costeira  
Av. Jorge Lacerda, 1472, fundos,  
Costeira do Pirajubaé; CRAS Sul 

80 

CEC Itacorubi 
Rod. Amaro Antônio Vieira, 2260  
Itacorubi; CRAS Central 

120 

CEC Monte Verde 
Rua Brejaúba, 61 
Monte Verde; CRAS Norte 

70 

CEC Novo Horizonte 
Rua Maria Salete Dutra, s/n – prédio da Assoc. 
de Moradores  
Novo Horizonte; CRAS Continente I 

80 

CEC Promorar 
Rua Santa Rita de Cássia, 657  
Coloninha; CRAS Continente I 

70 

CEC Tapera 
Rua José Olímpio da Silva, s/n 
Tapera; CRAS Sul 

100 

CEC Vila União 
Rua Anarolina Silveira dos Santos, s/n  
Vargem do Bom Jesus; CRAS Norte 

80 

Projeto Criança Fazendo Arte 
Rua Rui Barbosa, 677  
Agronômica; CRAS Central 

210 



 

137 
 

 

Nome do Serviço: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 15 a 17 

anos - Programa Projovem Adolescente 

 

Descrição: O ProJovem Adolescente é um redesenho/reformulação do Agente Jovem, o 

Programa é um dos quatro eixos do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, lançado 

em setembro de 2007. Esse Programa visa criar oportunidades para os jovens e 

promover o aumento do nível de escolaridade, como também fortalecer vínculos 

familiares. O Programa integra serviço de transferência de renda e sócio educativo, que 

se destina a jovens de 15 a 17 anos. É um serviço sócio educativo continuado de 

proteção social básica de Assistência Social entendido como um direito. Deve ser 

ofertado no território de abrangência do Centro de Referência da Assistência Social - 

CRAS e a ele referenciado. O trabalho com as famílias será de responsabilidade dos 

técnicos do CRAS assim como o acompanhamento de famílias em descumprimento das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família.  

 

Usuários: Jovens, com faixa etária entre 15 a 17 anos, selecionados dentre as famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família e/ou em situação de risco, independentemente 

de renda, encaminhados pelo CREAS, Conselho Tutelar ou Ministério Público 

(egressos ou sob medida de sócio-educativa em meio aberto ou egressos de medida 

sócio-educativa de internação ou semi-liberdade, egressos do PETI ou de Programa de 

enfrentamento ao abuso e à exploração sexual). 

 

Unidade: Os coletivos estão sendo implantados e organizados em equipamentos 

comunitários e distribuídos nas diferentes regionais do município. 

 

Unidades prestadoras de serviços convivenciais de 15 a 17 anos 

Unidade Endereço/ Regional Projovem Capacidade 

PROJOVEM 
Avenida: Mauro Ramos 1277 – Centro - 
88020301 
 

250 
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 Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 

adolescentes também são realizados por entidades inscritas no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (bem como no Conselho Municipal de Assistência 

Social) do município. Conforme cita o PMAS 2010-2013, algumas entidades realizam 

este serviço tipificado como de proteção social básica, complementando a prestação de 

serviços realizada pelo órgão gestor, e apesar de já citadas anteriormente no item 

relacionado ás ONG’s inscritas no CMDCA, vale aqui destacar as entidades que 

atualmente apresentam convênio com a SEMAS e realizam o serviço em questão. 

Destaca-se ainda que o Regime de atendimento destas entidades, conforme considera o 

CMDCA, se refere a Apoio Sócio-Educativo em Meio Aberto, apesar de algumas 

entidades executarem outras ações dentro do mesmo regime de atendimento.  

 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (crianças e adolescentes) 

prestados por Entidades Socioassistenciais Conveniadas54 
 

Entidades Endereço  Abrangência 

Ação Social da Trindade 
Praça Santos Dumont, nº 94 - 
Trindade. Tel: 48 3025 6772.  

Trindade – Comunidade Serrinha 

Assistência Social São 
Luiz 

Rua Rui Barbosa, nº 01 - 
Agronômica. Tel: 48 3228 3527.  

Florianópolis, prioritariamente o bairro da 
Agrônomica, 06 comunidades: Morro do 
horácio, Morro do 25, Santa Vitória, São 
João Batista, Morro do Céu, Santa Rosa; 

Associação dos Amigos da 
Criança e Adolescente do 

Morro do Mocotó 

Rua Treze de Maio, nº 149 - fundos, 
43 - Prainha. Tel: 48 3225 7498 ou 

3225 7546.  
Morro do Mocotó 

Associação Evangélica 
Beneficente de Assistência 

Social 

Rua Pedro Cunha, nº 1031 - Estreito. 
Tel: 48 3348 6712 ou 3024 6629.  

Comunidade da Prainha, Comunidade da 
Caieira do Saco dos Limões, Comunidade 

Vila Santa Vitória, Comunidade Frei 
Damião 

Casa da Criança do 
Morro da Penitenciária 

Rua Alvaro Ramos, nº 320 - 
Servidão Casa da Criança - 

Trindade. Tel: 48 3333 0257. Vice  

Florianópolis, bairro Trindade, Morro da 
Penitenciária. 

                                                 
54 Fonte: PMAS 2010-2013. 
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Conselho Comunitário do 
Pantanal 

Rua Deputado Edu Vieira, nº 968 - 
Pantanal. Tel: 48 3234 4148.  

Bairro Pantanal e entorno 

Fundação Vidal Ramos 
Rua Victor Konder, nº 321 - Centro. 
Tel: 48 3304 3533 ou 9156 1902 ou 

8419 1398 
Grande Florianópolis 

Associação Promocional 
do Menor Trabalhador 

Rua Rui Barbosa, nº 811 - 
Agronômica. Tel: 48 3228 3492.  

Grande Florianópolis 

Associação dos Amigos do 
Centro de Atividades 
Comunitária Chico 

Mendes 

Rua Pau Brasil, nº 16 - Monte 
Cristo. Tel: 48 3240 8425.  

Bairro Monte Cristo e arredores - 
Florianópolis - SC 

Entidades Endereço  Abrangência 

Associação Florianopo-
litana de Voluntárias 

Rua Joaquim Nabuco, s/nº - Chico 
Mendes. Tel: 48 3240 6756 ou 3240 

5999.  
Chico Mendes e Monte Cristo 

Centro de Apoio à 
Formação Integral do Ser 

Rua Jenoino Pereira da Silva, nº 282 
- Jardim Atlântico. Tel: 48 3240 

7686.  
Comunidade de Chico Mendes e Procasa 

Centro de Educação e 
Evangelização Popular 

Rua Fabiano de Cristo, s/nº - Monte 
Cristo. Tel: 48 3244 7497.  

Florianópolis no bairro Monte Cristo 

Lar Fabiano de Cristo 
Rua Fabiano de Cristo, nº 180 - 

Monte Cristo. Tel: 48 3244 3790.  
Complexo Monte Cristo 

Centro de Valorização 
Humana, Moral e Social 

Rua Joaquim Fernandes de Oliveira, 
nº 78 - Abrãao. Tel: 48 3249 5457.  

Abraão e Vila Aparecida 

Conselho Comunitário de 
Capoeiras 

Rua Santos Saraiva, nº 2011 (Fundos 
DER/SC) - Capoeiras. Tel: 48 3240 

9855.  
Todo o universo da Região Continental 
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Obras de Assistência 
Social Dom Orione de 

Capoeiras 

Rua Dib Cherem, nº 2698 - 
Capoeiras. Tel: 48 3244 0238.  

Capoeiras, Monte Cristo e Abraão 

Sociedade Alfa Gente 
Rua Santos Saraiva, nº 840, sala 114 

- Estreito (Edificio Continental 
Center). Tel: 48 3248 2745.  

Comunidade do Morro da Caixa/Estreito e 
Vila Aparecida/Coqueiros. 

Ação Social Paroquial de 
Ingleses 

Estrada Vereador Onildo Lemos, nº 
41 - Praia de Ingleses. Tel: 3269 

1909 ou 3269 1678 (casa da 
presidente).  

Ingleses, santinho 

Conselho de Moradores 
do Saco Grande II 

Rodovia Virgilio Várzea, nº 1313 - 
Saco Grande. Tel: 48 3334 3057.  

Região do Saco Grande 

Entidades Endereço  Abrangência 

Seara Espírita Entreposto 
da Fé 

 

Servidão Marcelino Gonçalves, nº 
71 - Monte Verde. Tel: 48 3238 

6012 ou 3238 1040.  
 

Monte Verde, João Paulo, Trindade, Saco 
Grande 

 

Associação Atlética e 
Esportiva Vento Sul 

Servidão da Felicidade, nº 327 - 
Caieira do Saco dos Limões. Tel: 48 

3333 6625.  
Caeira Saco dos Limões - Monte Serrat 

Associação de Pais e 
Amigos do Morro das 

Pedras 

Rua Francisco Vieira, nº 200 - 
Areias do Morro das Pedras. Tel: 48 

3237 9058.  

Campeche, Morro das Pedras Armação, 
Pantano do Sul, Ribeirão da Ilha e Areias 

do Campeche/Morro das Pedras. 

Centro de Integração 
Familiar 

Rua João Motta Espezim, nº 683 - 
Saco dos Limões. Tel: 48 3333 

6356.  

Saco dos Limões, Caeira do Saco dos 
Limões, Morro da Caeira do Saco dos 

Limões 

Associação Evangélica 
Beneficente de Assistência 

Social 

Rua Pedro Cunha, nº 1031 - Estreito. 
Tel: 48 3348 6712 ou 3024 6629.  

Comunidade da Prainha, Comunidade da 
Caieira do Saco dos Limões, Comunidade 

Vila Santa Vitória, Comunidade Frei 
Damião 
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4.4.1.2 Proteção Social Especial de Média Complexidade 

 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS 

               

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS do 

município de Florianópolis situa-se no bairro da Agronômica (antigo Complexo Ilha 

Criança) onde se realiza o atendimento, orientação e apoio especializado e continuado 

de assistência social a indivíduos e famílias com seus direitos violados, mas sem o 

rompimento de vínculos. O CREAS, portanto, se constitui como pólo de referência, 

coordenador e articulador da Proteção Especial de Média Complexidade. Neste nível de 

proteção, voltada a situações de risco pessoal e social - que podem envolver: maus 

tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento 

de medidas sócio-educativas, situação de trabalho infantil, entre outras -, os serviços 

requerem acompanhamento e maior flexibilidade nas soluções protetivas, comportando 

encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade e 

efetividade no atendimento (PNAS/2004).  

Atualmente, o CREAS de Florianópolis agrega os seguintes serviços: Serviço 

de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI/Sentinela55 

(antigo Programa Sentinela); PAEFI/Idoso; PAEFI/Mulher; Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil/PETI; Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Sócio-Educativa de Liberdade Assistida e de Prestação de 

Serviços á Comunidade; Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 

Projeto de Atendimento ao Dependente Químico/PROADQ; e Núcleo de Apoio a 

Família Rodoviário/NAF-R. 

Conforme apresenta o PMAS 2010-2013, o CREAS do município oferece 

ainda o Projeto de Terapias Naturais, executado por um técnico formado na área de 

Educação Física e pós-graduado em Acupuntura, Massoterapia, Reiki e Auriculoterapia. 

Este profissional atende as crianças e adolescentes aplicando Reiki e Auriculoterapia, e 

aos profissionais aplicando também as demais terapias. 

                                                 
55 Conforme já citado, nova nomenclatura do serviço, a partir da Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, assim como o PAEFI/Idoso e PAEFI/Mulher, lembrando ainda que os mesmos ainda 
encontram-se em processo de reestruturação.  
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Nome do Serviço: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos - PAEFI/Sentinela56 

 

Descrição: atendimento especializado para apoio, orientação e acompanhamento 

psicossocial à crianças e adolescentes e suas famílias com um ou mais de seus membros 

em situação de ameaça ou violação de direitos. 

O Serviço estrutura-se no município da seguinte maneira:  

- SOS Criança /Disque Denúncia - Serviço telefônico através da central 0800-

6431407 (ligação gratuita), tendo como objetivo atender a população em geral 

recebendo denúncias de violência contra crianças e adolescentes, ameaça ou violação de 

direitos. As referidas denúncias são cadastradas e encaminhadas ao Conselho Tutelar 

para verificação e posterior tomada de decisão. São enviadas através de ofícios e em 

situações emergenciais são primeiramente anunciadas ao Conselho Tutelar por telefone. 

O recebimento da denuncia também pode ocorrer na sede do serviço; 

- Diagnóstico - Realiza diagnóstico psicossocial dos casos de violação de 

direitos contra crianças e adolescentes encaminhados, avaliando os fatores de risco e 

proteção. São realizadas abordagens diversas com a rede social da criança e /ou 

adolescente buscando identificar demandas das famílias a fim de encaminhar 

diagnóstico da situação para a equipe de acompanhamento e/ou outro órgão competente 

através de relatório de atendimento com parecer psicossocial; 

-Acompanhamento - Realiza acompanhamento sistemático às famílias das 

crianças e/ou adolescentes vitimizados. Objetiva a potencialização da família, 

sensibilidade para mudança de atitude, proteção integral, resgate da auto estima, 

integridade física e mental, fortalecimento de elos de comprometimento e 

responsabilidade da família e de todos os envolvidos; 

- Planejamento Estratégico – Objetiva oferecer atendimento às situações 

denunciadas no período de 2001 a 2007, que ainda não tiveram nenhuma intervenção 

através de diagnósticos e conseqüentes encaminhamentos pró-proteção e 

                                                 
56   Este serviço condensou o Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes (antigo Sentinela, que atendia crianças e adolescentes vítimas de violência física 
e sexual, ou exploração sexual), e o Programa de Orientação e Apoio Sócio-Familiar, que realizava 
atendimento a situações de violência psicológica e negligência.  
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responsabilização. Também procura diminuir situações de risco em que podem estar 

inseridas as crianças e adolescentes, evitando processos de reincidência e revitimização.  

- Prevenção - Implementa e articula ações do poder público e sociedade  civil  

visando assegurar  a prevenção da violência contra crianças e/ou adolescentes nos 

níveis: primário, secundário e terciário. Firma parcerias com os atores sociais e 

instituições diversas (famílias, escolas, postos de saúde, hospitais, delegacias, 

programas e projetos sociais entre outros), organiza o atendimento de grupos 

(terapêutico, operativo, temático, familiar e informativo) e auxilia na divulgação do 

enfrentamento da questão da violência contra crianças e adolescentes, incentiva ações 

que propiciem a garantia dos direitos fundamentais à criança, adolescente e sua família. 

 

Usuários: crianças e adolescentes e grupos familiares que vivenciam situações de risco 

e violações de direitos e suas famílias.  

 

Unidade:  no âmbito do CREAS - Avenida Rui Barbosa, nº 677 - Agronômica.  

 

Nome do Serviço: Serviço de Orientação e Acompanhamento ao Adolescente em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de 

Serviços à Comunidade 

 

Descrição: Serviço de orientação, apoio e supervisão visando promover socialmente o 

adolescente e sua família, inserindo-os se necessário, em programa oficial ou 

comunitário de auxílio e assistência social; Supervisão de frequencia e o aproveitamento 

escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula; acompanhamento e 

encaminhamento no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção 

mercado de trabalho; O serviço é constituído pela execução das medidas de PSC - 

Prestação de Serviços a Comunidade - e LA - Liberdade Assistida (modalidade 

institucional – LAI – e modalidade comunitária - LAC).  
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Estas duas modalidades ocorrem de forma que a LAC acompanha os 

adolescentes oriundos das comunidades do Bairro Monte Cristo57 através de 

atendimento individual e familiar na própria comunidade de origem, e a LAI 

acompanha os adolescentes residentes nas demais comunidades do município através de 

atendimentos individuais e familiares. 

 

Usuários: Adolescentes que cometeram ato infracional e após se apresentarem em 

audiência junto a Justiça da Infância e da Juventude de Florianópolis, lhes forem 

aplicada medida sócio educativa de Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviços a 

Comunidade.   

 

 

Unidade:  no âmbito do CREAS - Avenida Rui Barbosa, nº 677 - Agronômica.  

 

 

Nome do Serviço: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI 

 

 

Descrição: Serviço Sócio-educativo ofertado para as crianças e adolescentes afastadas 

do trabalho precoce, transferência de renda para suas famílias e ações sócio-

assistenciais. As ações Sócio-Educativas de Convivência são executadas em parceria e 

seguem o que estabelece o Manual do Programa.  As entidades parceiras atendem as 

crianças e adolescentes no contra turno escolar, realizando atividades como: Esporte, 

dança, artes plásticas, apoio pedagógico entre outros. Atualmente contamos com 43 

locais que realizam atividades sócio-educativas de convivência, sendo 08 projetos ou 

programas governamentais e 35 não governamentais.  

As Ações Sócio-Assistenciais contemplam visitas domiciliares, institucionais, 

contatos com a rede de atendimento disponível no município, elaboração de relatórios 

situacionais e termos de comunicação, entre outras. 

 

                                                 
57 No total, o bairro contém nove comunidades, sendo elas: Chico Mendes, Nossa senhora da Glória, 

Novo Horizonte, Monte Cristo, Santa Terezinha I, Santa Terezinha II, Nova Esperança, Conjunto 
Habitacional Panorama e Promorar, o que corresponde há aproximadamente 30 mil habitantes.  
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Usuários: Crianças e adolescentes de 0 a 15 anos completos em situação de trabalho e 

seus familiares.   

 

Unidade: no âmbito do CREAS - Avenida Rui Barbosa nº 677 - Agronômica. 

 

 

Nome do Serviço: Projeto de Atendimento ao Dependente Químico- PROADQ 

 

Descrição: Consiste no acolhimento, triagem e encaminhamentos de adolescentes e 

adultos usuários de álcool e/ou outras drogas para tratamento de dependência química. 

Após o tratamento são viabilizados os encaminhamentos necessários para inserção 

social.  

 

Usuários: Adolescentes e adultos usuários de álcool e/ou outras drogas. 

 

Unidade: prédio da SEMAS - Avenida Mauro ramos, 1277 - 1º andar, Centro. 

 

 

Nome do Serviço: Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

 

 

Descrição: Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia 

e/ou sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades 

direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de 

fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção 

de novos projetos de vida. Oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos 

usuários, orientação e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e as demais 

políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social 

e da proteção às situações de violência. 

 

Usuários: Crianças, jovens, adultos, idosos (as) e famílias que utilizam as ruas como 

espaço de moradia e/ou sobrevivência. 
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Unidade: prédio da SEMAS - Avenida Mauro Ramos nº 1277 – 1º andar, Centro. 
 

 

Nome do Serviço: Núcleo de Apoio a Família Rodoviário/NAF-R 

 

Descrição: Serviço destinado a pessoas ou famílias migrantes vulnerabilizadas sócio 

economicamente, desenvolvendo: triagem, orientação, encaminhamento aos serviços 

socioassitenciais e concessão de passagens terrestres intermunicipais e interestaduais. 

 

Usuários: Pessoas ou famílias migrantes vulnerabilizadas sócio economicamente.  

(atendimento indireto a crianças e adolescentes). 

 

Unidade: em anexo ao Terminal Rodoviário Rita Maria - Avenida Paulo Fontes, 1.101, 

Centro.  

 

 

Serviços de Média Complexidade Executados por Entidades Socioassistenciais 

Conveniadas58 

 

 

Conforme cita o PMAS 2010-2013, o co-financiamento das entidades de 

assistência social é regulamentado por Resolução do CMAS e está alocado no Projeto 

Atividade 2317 (Ações em Parcerias/Apoio Técnico Financeiro). Desse modo, no que 

se refere ao atendimento de proteção social especial à pessoas com deficiência e suas 

famílias, neste ano, estabeleceu-se o custo médio para o atendimento sistemático para 

este público R$1.114,00 (devendo o município co-financiar 10% dos valores) e para o 

atendimento não sistemático, o piso estabelecido foi de R$ 15,2. Neste sentido, o valor 

aprovado para 2010 para o atendimento a 1.505 pessoas com deficiência foi de R$ 

474.000,45/ano. 

 

                                                 
58 Fonte: PMAS 2010/2013. 
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Quadro de Entidades Conveniadas de Atendimento a Pessoa com Deficiência 

Entidades Modalidade de 
Atendimento 

Meta 
2010 

Endereço  Abrangência 

Associação 
Catarinense para a 
Integração do Cego 

Serviço de Proteção 
Especial para 
pessoas com 
deficiência 

110 

Rodovia Virgílio Várzea, 
1330, Saco Grande, 
Florianópolis, SC.  
Tel: 48 3238 0169.  

Todo o estado de SC 

Associação de 
Surdos da Grande 

Florianópolis 

Serviço de Proteção 
Especial para 
pessoas com 
deficiência 

95 
Rua José Boiteux, 53 - 

Centro. Tel: 48 3322 0530.  

Municípios da Grande 
Florianópolis 

(Florianópolis, Palhoça, 
São José, Biguaçú) 

Associação dos 
Hemofílicos do 
Estado de Santa 

Catarina 

Serviço de Proteção 
Especial para 
pessoas com 
deficiência 

50 
Rua Rui Barbosa, 808 - 

Agronômica.  
Tel: 48 3228 0918.  

Todo o estado de SC 

Associação dos 
Pacientes Renais de 

Santa Catarina 

Serviço de Proteção 
Especial para 
pessoas com 
deficiência 

450 

Av. Osmar Cunha, 183 - 
Ceísa Center - Bloco A - 

Sala 908 - Centro - 
Florianópolis.  

Tel: 48 3224 9286.  

Florianópolis, bem como 
em todo o estado. 

Associação 
Florianopolitana de 
Deficientes Físicos 

Serviço de Proteção 
Especial para 
pessoas com 
deficiência 

450 
Rua Crispim Mira, 115 - 

Centro. Tel: 48 3228 3232 
ou 3225 2557.  

Moradores do municipio 
de Florianópolis 

Centro de Interação 
e Integração 

Humana de S.C. - 
Movimento Porta 

Aberta 

Atendimento 
Familiar 

250 

Rua Bocaiuva, 88 - CEP 
88015-530, CAIXA 

POSTAL 71.  
Tel: 48 3223 1187.  

Biguaçu, Palhoça, São 
José, Santo Amaro, 
Antônio Carlos, São 
Pedro de Alcântara, 

bairros e comunidades em 
geral. 

Fonte: PMAS 2010-2013 
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Outras Entidades de Média Complexidade Inscritas no CMAS 

 

Entidades População Atendida/ 
Tipo de Atendimento 

Endereço 

 
 

Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais / APAE 

 

Pessoa com deficiência  
 

Orientação; estimulação e 
acompanhamento; 

 
Habilitação e Reabilitação 

Rod. Admar Gonzaga (Rod. SC 404) – Km 
5, nº 2937, Itacorubi. 

Tel: 3953-3000; Fax: 3953-3020 
E-mail: 

servicosocial@apaeflorianopolis.org.br 
www.apaeflorianopolis.org.br 

 
Instituto de Audição e 

Terapia da Linguagem / 
IATEL 

 

Pessoa com deficiência  
 

Habilitação e Reabilitação 

  
Rua Padre Roma, 288, Centro. Tel: 3225-

6955. E-mail: iatel2001@bol.com.br 

 
Associação Catarinense de 

Interação Familiar / 
ACIFAM 

 

Famílias 
 

Orientação e apoio a 
dependentes químicos 

R. Prof. Bayer Filho, nº 81, Coqueiros.  
Tel: 3228 5594/3246 6887/3248 8569 

E-mail: acifam@acifam.org.com 

 

 

Segundo aponta o PMAS 2010-2013, além do co-financiamento municipal, as 

entidades Associação Catarinense para a Integração do Cego, Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais e Instituto de Audição e Terapia da Linguagem recebem co-

financiamento federal, por meio do Piso de Transição de Média Complexidade, para o 

atendimento da pessoa com deficiência, totalizando um valor anual de R$ 130.490,40. 

 

 

4.4.1.3  Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 

  

Nome do Serviço: Casa de Passagem 
 

Descrição: A casa de Passagem acolhe provisoriamente, crianças e adolescentes em 

situação de risco social proporcionando-lhes o suprimento de suas necessidades básicas, 

tais como: alimentação, higiene, atendimento à saúde e lazer. O processo sócio-

educativo se dará em parceria com o projeto Crianças Fazendo Arte – Cidade da 

Criança no qual crianças e adolescentes participam das oficinas oferecidas pelo Projeto 
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durante o período em que permanecem na Casa de Passagem.  Além do atendimento 

sócio-educativo, recebem também atendimento psicossocial. 

A capacidade de atendimento é de 18 vagas, sendo que 08 (oito) vagas para o 

sexo masculino e 10 (dez) vagas para o sexo feminino.   

 

Usuários: Crianças e adolescentes de 07 à 17 anos que se encontram em situação de 

risco social no município de Florianópolis.   

 

Unidade: Rua Rui Barbosa 677 - Agronômica. 

 

 

Serviços de Alta Complexidade Executados por Entidades Socioassistenciais 
Conveniadas 
 
 
 Conforme já citado, o co-financiamento das entidades socioassistenciais é 

regulamentado por Resolução do CMAS, sendo que através de resoluções, ficou 

estabelecido para o ano de 2010 o custo médio do Serviço de Acolhimento Institucional 

a crianças e adolescentes e adultos em R$ 1.088,00 (devendo o município cofinanciar 

19% deste valor). Desta maneira, o valor aprovado para o atendimento a 254 crianças, 

adolescentes e/ou adultos (com excessão de idosos) foi de R$ 706.551,36/ano.  

Além do cofinanciamento municipal, as entidades de acolhimento recebem 

cofinanciamento estadual e federal, tendo em vista a complexidade do serviço59.  

 
 

Quadro de Entidades Conveniadas de Alta Complexidade de atendimento  

a Criança e ao Adolescente 

Entidades Modalidade de 
Atendimento 

Meta 2010 Endereço  

Ação Social Missão 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para 

crianças e adolescentes - 
Casa Lar 

10 crianças e 
adolescentes, do sexo 
masculino, de 06 a 18 

anos incompletos 

Rua Eurico Hosterno, nº 321 - 
Santa Mônica. Tel: 48 3233 4915 

.  

                                                 
59   Citando o PMAS 2010-2013, em relação ao cofinanciamento estadual, ficou aprovado o montante de 

R$ 137.808,00 às entidades referente ao acolhimento de 118 crianças e adolescentes, 10 adultos e 46 
idosos. Em relação ao cofinanciamento federal, por meio do Piso de Alta Complexidade I, foi 
aprovado no CMAS o repasse de R$ 130.842,48 anual, para o atendimento de 289 crianças e 
adolescentes e 95 idosos. 
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Entidades Modalidade de 
Atendimento 

Meta 2010 Endereço  

Grupo de Apoio à 
Prevenção da AIDS 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para 

crianças e adolescentes - 
Abrigo Institucional 

55 
Rua Rui Barbosa, nº810 - 

Agronômica. Tel: 48 3228 0024.  

Irmandade do Divino 
Espírito Santo 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para 
crianças - Abrigo 

Institucional 

25 crianças de 00 a 06 
anos, de ambos os sexos 

Av. Hercilio Luz, nº 1249 -
Centro. Tel: 48 3224 5008 ou 

3298 7100.  

Obras Sociais da 
Comunidade 
Paroquial de 
Coqueiros 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para 

crianças e adolescentes - 
Casa Lar 

24 crianças e 
adolescentes, de ambos 

os sexos, de 06 a 18 
anos incompletos 

Rua Vítor Silva, nº 50 - 
Coqueiros. Tel: 48 3028 0765 ou 

3028 9414.  

Sociedade Espírita de 
Recuperação, 

Trabalho e Educação 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para 
crianças - Abrigo 

Institucional 

25 crianças, de ambos 
os sexos, de 00 a 06 

anos 

Rod. Leonel Pereira, nº 604 - 
Cachoeira do Bom Jesus - 

Florianópolis. Tel: 48 3369 3041 
ou 3284 5490.  

Centro de 
Recuperação de 
Toxicômanos e 

Alcoolistas 

Serviço de Acolhimento 
Institucional - Casa de 

Passagem (mães e 
filhos) 

05 (adultos) 

Rua Monsernhor Topp, nº250 - 
Centro. Tel: 48 3224 4905.  

10 (crianças) 

Serviço de Acolhimento 
Institucional - República 

Assistida 

40 adolescentes, de 
ambos os sexos. 

Centro Cultural 
Escrava Anastácia60 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para 

crianças e adolescentes - 
Casa Lar 

40 (20 adolescentes do 
sexo masculino e 20 do 

sexo feminino) 

Rua General Vieira da Rosa, nº 
610 – Monte Serrat. Tel: 48 3224 

4451 
 

Fonte: PMAS 2010-201361 

 
 
 
 

                                                 
60  De acordo com o PMAS 2010-2013, a partir de 01/04/2010, o Centro Cultural Escrava Anastácia 

assumiu a responsabilidade pela execução do Serviço anteriormente executado pelo Centro de 
Recuperação de Toxicômanos e Alcoolistas, conforme ajuste realizado no Ministério Público e 
estabelecido no Termo de Transição assinado por esta Secretaria juntamente com as partes envolvidas.    

61  Segundo o PMAS 2010-2013, o quadro em questão tem por fonte o questionário aplicado em 2009 
com as entidades de assistência social conveniadas com o município para a execução deste serviço, 
denominado “Instrumento de Monitoramento e Avaliação: Caracterização da entidade”, exceto o 
número de metas 2010, dado retirado dos convênios firmados no ano corrente. 
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Já acerca do tratamento à dependência química, dentro dos serviços de Alta 

Complexidade, foi estabelecido que o valor do piso do serviço do atendimento de 

dependentes químicos em comunidade terapêutica é de R$ 443,55, sendo que o valor 

aprovado para 2010 referente ao atendimento a 203 pessoas foi de R$ 1.080.487,80/ano. 

Abaixo, entidades conveniadas que prestam o serviço voltado ao público infanto-

juvenil:   

 
 
Quadro de Comunidades Terapêuticas de atendimento a Criança e ao Adolescente 

Entidades 
Modalidade de 
Atendimento Meta 2010 Endereço  

Centro de Reabilitação 
Especializado em 

Dependência Química 

Comunidade 
Terapêutica 

05 adolescentes 
do sexo 

masculino 

Rua 1926, nº 42 - Centro - Balneário 
Camboriu.  

Tel: 47 3363 7468 ou 3363 9250 .  

Centro de Recuperação 
de Toxicômanos e 

Alcoolistas 

Comunidade 
Terapêutica 

25 adolescentes 
de ambos os 

sexos 

Rua Joaquim Vaz, nº 1647 - Praia 
Comprida - São José/SC.  

Tel: 48 3247 9698.  
 

Creche e Orfanato 
Vinde a Mim as 

Criancinhas 

Comunidade 
Terapêutica 

08 adolescentes 
do sexo 

masculino 

Estrada Geral da Estiva – Tijuquinhas - 
Biguaçú.  

Tel: 48 8844 2919.  

Fonte: PMAS 2010-201362 

 
 
 
 

                                                 
62  Segundo o PMAS 2010-2013, o quadro em questão tem por fonte o questionário aplicado em 2009 
com as entidades de assistência social conveniadas com o município para a execução deste serviço, 
denominado “Instrumento de Monitoramento e Avaliação: Caracterização da entidade”, exceto o número 
de metas 2010, dado retirado dos convênios firmados no ano corrente. 
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4.4.1.4 Benefícios Socioassistenciais63 

 
 
Nome: Programa de Atenção Socioassistencial - PASA  

 

Descrição: Atende as solicitações dos CRAS com a oferta de benefícios eventuais. Do 

mesmo modo, presta atendimento direto à população que enfrenta as vicissitudes sociais 

e naturais aos ciclos de vida. Os benefícios eventuais prestados no PASA, são:  

Auxilio Natalidade – é um benefício prestado em caráter transitório, em forma 

de pecúnia (no valor de 01 salário mínimo vigente na data do nascimento) por cada 

nascituro visando reduzir as vulnerabilidades provocadas por nascimento de membro da 

família. Na hipótese de parto múltiplo (gêmeos, trigêmeos etc.) o valor de 01 (um) 

salário mínimo para cada criança.  

Auxilio Funeral – é um benefício prestado em forma de serviços que 

compreendem as despesas com uma urna mortuária, 01 (um) translado fúnebre, 

utilização de capela para velório e isenção da taxa de sepultamento. Será prestado a 

familiares da pessoa falecida que não disponham de recursos financeiros para custear o 

funeral.  

Auxilio Alimentação – é um benefício prestado ainda em forma de bem material, 

efetuado mediante o fornecimento de gêneros alimentícios básicos (cesta básica). Este 

benefício é solicitado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 

mediante cadastro socioeconômico.  

Auxilio Fraldas (geriátricas e Infantis) - este benefício ora atendido neste setor, é 

uma provisão de 04 (quatro) pacotes de fraldas descartáveis para o cuidado e o 

atendimento das necessidades fisiológicas de crianças, adolescentes, adultos e idosos, 

que apresentem alguma deficiência físico-mental ou fragilidade por acidente ou por uma 

restrição momentânea de saúde física e mental.  

Auxilio Transporte (Cartão para tratamento de Saúde) – é a provisão destinada 

ao transporte urbano em âmbito municipal para que o usuário que esteja realizando 

tratamento/ acompanhamento de saúde.  

                                                 
63 Fonte: PMAS 201-2013. 
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Auxilio Aluguel (situações de calamidade pública) – este benefício está destinado 

a famílias e indivíduos afetados em situações de emergência, desastres e calamidades 

públicas, devidamente reconhecidas pelos órgãos responsáveis do município, cuja 

moradia tenha sido interditada definitivamente pela Defesa Civil. Esta provisão refere-

se à ajuda de custo para pagamento de aluguel pelo período de três meses, podendo ser 

prorrogado enquanto permanecer a situação de riscos, perdas e danos à integridade 

pessoal e familiar.  

 

Usuários: Famílias e Indivíduos.  

 

Unidade: Sede da SEMAS – Avenida Mauro Ramos, no 1277 - Centro. 

 

Nome: Programa Bolsa Família/PBF 

 

Descrição: É um programa de transferência de renda destinado às famílias em situação 

de pobreza e extrema pobreza, criado com a finalidade de combater a miséria e a 

exclusão social e também promover a emancipação das famílias em estado de 

insegurança alimentar. A transferência de renda, apesar de constituir a parte mais 

visível, não abarca a totalidade do programa. A ampliação do acesso das famílias pobres 

a serviços de saúde, educação e assistência social, induzida pelo cumprimento das 

condicionalidades do programa, é um componente fundamental da estratégia de redução 

da pobreza e da superação da situação de vulnerabilidade social em que se encontram as 

famílias beneficiarias. 

O Programa Bolsa Família busca associar medidas de caráter emergencial – 

alívio imediato da pobreza – com medidas de médio e longo prazo, permitindo que 

essas famílias tenham acesso as condições mínimas necessárias, na forma de serviços 

públicos essenciais, para a superação de sua situação de pobreza. Em decorrência das 

condicionalidades estabelecidas, o Bolsa Família promove impactos positivos em 

aspectos cruciais para o desenvolvimento humano, na medida em que induz aos 

cuidados essenciais com a saúde e promove avanços consideráveis na escolarização e no 

combate à evasão escolar. No âmbito dessas frentes de atuação, os resultados de cada 

programa específico são condicionados e condicionam uns aos outros, fortalecendo a 
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complementaridade das ações e levando ao conseqüente aumento da efetividade do 

programa.  

 As condicionalidades são os compromissos nas áreas da Educação, da Saúde e 

Assistência Social assumidos pelas famílias e que precisam ser cumpridos para que elas 

continuem a receber o benefício do Bolsa Família, quais sejam:  

Educação: freqüência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 15 

anos e mínima de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos; 

Saúde: acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e desenvolvimento 

para crianças menores de 7 anos; e pré-natal das gestantes e acompanhamento das 

nutrizes na faixa etária de 14 a 44 anos; 

Assistência Social: freqüência mínima de 85% da carga horária relativa aos serviços 

socioeducativos para crianças e adolescentes de até 15 anos em risco ou retiradas do 

trabalho infantil;  

O MDS repassa recursos aos municípios para que façam a gestão do Programa, 

que o recebem através do Índice de Gestão Descentralizada - IGD (conforme a Portaria 

GM/MDS nº 148/ 2006 e Portaria GM/MDS nº 220/ 2008), que é um número indicador 

que varia de 0 a 01 e mostra a qualidade da gestão do PBF no âmbito municipal, além 

de refletir os compromissos assumidos pelos municípios no Termo de Adesão ao Bolsa 

Família (Portaria GM/MDS nº 246/05). É com base nesse indicador que os recursos são 

repassados pelo MDS, podendo ser aplicados na gestão de condicionalidades; na gestão 

de benefícios; no acompanhamento das famílias beneficiárias; no cadastramento de 

novas famílias; na atualização e revisão das informações contidas na base de dados do 

CadÚnico; na implementação de programas complementares ao PBF nas áreas de: 

alfabetização e educação de jovens e adultos; capacitação profissional; geração de 

trabalho e renda; acesso ao micro-crédito produtivo orientado; desenvolvimento 

comunitário e territorial, entre outras; e no atendimento às demandas relacionadas à 

fiscalização do PBF. No ano de 2009, a média dos repasses foi de R$ 7.602,23/mês.   

 

Usuários: Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza que 

atendem aos critérios de elegibilidade do programa. 

 

Unidade: Sede da SEMAS – Avenida Mauro Ramos, no 1277 - Centro. 
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4.4.1.5  Protocolo de Atenção Integral a Crianças e Adolescentes usuários de drogas64 

 

 Em 2004, a comissão de políticas públicas do CMDCA articulou um processo de 

elaboração de Diretrizes para a Política de Atendimento a Crianças e Adolescentes 

Usuários de Drogas, no Município de Florianópolis, envolvendo vários atores do 

Sistema de Garantia de Direitos. 

 Na época, a inexistência de programas de atenção básica e especializada para 

crianças e adolescentes usuárias de drogas no município de Florianópolis, vinha sendo 

apontada pelas Conferências Municipais de Direitos, Ministério Público, Conselhos 

Tutelares e Programas de atendimento. 

 Segundo dados do Programa Abordagem de Rua, no ano de 2003, foram 

atendidos 186 (cento e oitenta e seis) crianças e adolescentes usuários de drogas. Destes, 

96 (noventa e seis) casos referiam-se a reincidências e 90 (noventa) eram casos novos. 

No primeiro semestre de 2004, foram atendidos 51 (cinquenta e um) casos: 26 (vinte e 

seis) reincidências e 25 (vinte e cinco) casos novos.  

 Face ao exposto, o CMDCA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

objetivando estudar, discutir e traçar encaminhamentos referente a situação de crianças 

e adolescentes usuárias de drogas, iniciou uma discussão entre os vários atores do 

sistema de garantia de direitos. Atenderam ao convite do CMDCA: Conselhos 

Tutelares, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de 

Entorpecentes, Secretaria Municipal de Saúde/Programa DST/AIDS, Secretaria 

Municipal de Educação/ Divisão de Educação Fundamental, Secretaria Municipal de 

Habitação, Trabalho e Desenvolvimento Social/ Gerência de Assistência Social: Divisão 

de Proteção Especial, Divisão de Atenção Sócio-educativa, Programa Abordagem de 

Rua, Programa de Orientação e Apoio Sócio Familiar, Secretaria Estadual de Educação 

e Inovação/ GEREM, EEB Silveira de Souza, Secretaria de Estado da Saúde/ Programa 

de Saúde Mental, Programa DST/AIDS, Centro de Assessoria a Adolescência, Pastoral 

da Criança, Grupo de Estudos e Apoio a Adoção, e Movimento A. 

 Desse trabalho, resultou um documento gestado por várias parceiros, intitulado: 

Diretrizes para Política de Atenção Integral a Crianças e Adolescentes Usuárias de 

                                                 
64 Protocolo de Atenção Integral a Crianças e Adolescentes usuários de drogas /Fpolis/2007. 
 



 

156 
 

 

Drogas no Município de Florianópolis.   

 Assim, as diretrizes municipais para garantia de atenção básica e especializada a 

crianças e adolescentes usuários de drogas, deliberadas pelo CMDCA como resolução 

no 98 de 30 de março de 2005, foram assinadas e assumidas no dia 14 de abril de 2006 

pelas Políticas Públicas como compromisso de garantia que crianças e adolescentes, 

definitivamente, são sujeitos de direitos. 

A partir de então, o CAPS-ad passa a ser referência e uma unidade de 

atendimento intensivo aos portadores de problemas com o uso de álcool e outras drogas, 

e inicialmente iria atender crianças e adolescentes que possuam entre 04 (quatro) e 18 

(dezoito) anos incompletos (mais especificamente, 17 anos, 11 meses e 29 dias). Mas já 

havia a pretensão de ampliar esse atendimento para adultos.  

Dentre outras estratégias do Protocolo de Atenção Integral, está a normatização 

de um fluxograma de atendimento, conforme exposto a seguir: 

               Fonte: Protocolo de Atenção Integral a Crianças e Adolescentes usuários drogas/Fpolis/2007. 

  

Os casos geralmente evidenciam-se nas escolas, conselhos tutelares, entidades 

não governamentais, promotoria e juizado da infância e da juventude; sendo que as 
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crianças/adolescentes, bem como as famílias, que necessitam de atenção especializada, 

podem encontrar-se nos mais diversos lugares da comunidade. 

 A partir daí, é necessário uma avaliação técnica para esclarecer qual a demanda 

real. Os serviços de ponta, como os Centros de Referência da Assistência Social - 

CRAS e as Unidades Locais de Saúde - ULS, realizam esse atendimento inicial e, se 

necessário, encaminharão para serviços especializados de acordo com a especificidade 

de cada caso. Quando a principal demanda for relacionada com álcool e outras drogas, 

será encaminhada diretamente para o CAPSad. 

 Dentro dos serviços especializados em outras demandas, existem núcleos de 

prevenção para álcool e outras drogas, que também avaliarão a necessidade de 

tratamento mais específico e, se necessário, encaminharão para seguimento conjunto no 

CAPSad. 

 Estes núcleos também abordarão de forma educativa e preventiva os casos que 

se limitarem ao uso esporádico recreacional. Também será estimulado este tipo de 

abordagem nas escolas e outras entidades comunitárias. O encaminhamento ao CAPSad 

deverá ser feito através de documento escrito. Na entrevista inicial, deverá comparecer 

com a criança e o adolescente, um familiar e/ou responsável legal. Os casos de procura 

espontânea também serão avaliados pela equipe. 

 Os Centros de Atendimento Psicossociais - CAPS's são serviços 

disponibilizados pela reforma do sistema de atenção à saúde mental e partem do 

referencial da promoção da saúde. Dessa forma, os CAPS's visam promover, o mais 

amplamente possível, a reabilitação psicossocial e a reinserção social de seus usuários, 

sem prejuízo de serem afastados de suas famílias e comunidades. 

 O CAPSad tem como objetivo oferecer acompanhamento sistemático e continuo, 

de forma intensiva, semi-intensiva e não intensiva a crianças e adolescentes portadores 

de sofrimento psíquico ocasionado pelo uso de substância psicoativas. Pretende-se que, 

o CAPSad do município de Florianópolis atue de forma articulada e complementar, 

junto aos outros serviços assistenciais em saúde mental (ambulatórios, leitos em hospital 

geral, hospitais-dia) e da rede básica de saúde, em especial ao programa de saúde da 

família e ao programa de agentes comunitários de saúde. Esse serviço também usará da 

estratégia da abordagem de campo para expandir o espaço de cuidado para a 

comunidade, descentralizando as ações em saúde unicamente do serviço. 
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 A procura espontânea pelo serviço poderá ocorrer via telefone ou pessoalmente. 

Se for via telefone, será agendada entrevista inicial. Quando for pessoalmente, um 

técnico o acolherá e, se necessário realizará uma intervenção imediata e entrevista 

inicial. 

 Todo o individuo que buscar o serviço deverá ser avaliado global e 

multiprofissionalmente, dentro das especificidades de cada área (anamnese, situação 

sócio familiar, situação psicológica/dinâmica pessoal, condições físicas/clinícas, grau de 

comprometimento). Essa avaliação deverá, preferencialmente, contar com a presença da 

família e/ou acompanhamento de responsável. Tal entrevista será feita em conjunto por 

profissionais de diferentes áreas, na impossibilidade disso, será encaminhado para 

avaliações separadas. 

 A inclusão no serviço seguirá critérios gerais estabelecidos pela equipe técnica 

do que seria clientela elegível para o CAPSad, estando em consonância com as 

orientações fornecidas pelo Ministério da Saúde. Inicialmente, estão enquadrados como 

potenciais usuários do CAPSad, crianças e adolescentes que sejam moradores da cidade 

de Florianópolis, tenham  a partir de 04 (quatro) anos e que apresentam problemas com 

álcool e outras drogas. 

 Casos não indicados para admissão e acompanhamento no serviço serão 

reencaminhados ao local de origem, ou encaminhados para serviços especializados que 

atendam melhor as necessidades do individuo. 

 O processo de avaliação permitirá a elaboração de um projeto terapêutico 

individualizado para cada usuário, de acordo com suas necessidades e com sua 

participação. A partir daí, será encaminhado para as diversas possibilidades de 

atendimento. 

No CAPSad, a desintoxicação é feita ambulatorialmente, com observação 

médica e de enfermagem, monitorização de sinais vitais e suporte medicamentoso, até a 

estabilização dos sintomas de intoxicação ou abstinência. Os casos são abordados de 

forma interdisciplinar, viabilizando atendimento médico, acompanhamento 

psicoterápico grupal e individual, oficinas terapêuticas, atividades recreativas, 

abordagem familiar, visitas domiciliares e abordagem de campo.  A intenção com a 

referida abordagem interdisciplinar é a de fortalecer o vínculo com a comunidade, 
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facilitando reinserção social e a autonomia do individuo, além de complementar a rede 

de atenção a saúde. 

 Os casos em que for necessária a internação hospitalar ou em comunidade 

terapêutica, o CAPSad fará a indicação de tal procedimento e dará continuidade no 

seguimento ambulatorial após a alta. 

 

 

4.4.2  SAÚDE 

 

A Constituição Federal de 1988 traz a Saúde, juntamente com a Previdência e a 

Assistência Social, como integrantes do tripé da Seguridade Social, compreendido como 

um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes e da Sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos a estas áreas.  

 No artigo 196 da CF, portanto, a saúde é definida como um “direito de todos e 

dever do Estado”, assegurado mediante políticas que visem à redução do risco de 

doenças e de outros agravos, possibilitando o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

Já o artigo 197 desta Lei aborda que as ações e serviços de saúde são de 

relevância pública, cabendo ao poder público, nos termos da lei, dispor acerca de sua 

regulamentação, fiscalização e controle. Desta maneira, o Sistema Único de Saúde 

(SUS) foi instituído pela CF/88, sendo posteriormente regulamentado por outras 

legislações, especificamente a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que define o 

Sistema Único de Saúde como “o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e 

indireta e das funções mantidas pelo Poder Público”.  

Cabe destacar que o SUS é resultado de um processo de luta, iniciado nos anos 

de 1970, denominado Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira. É, portanto, uma 

conquista da sociedade que insistia na necessidade de reformulação do sistema de saúde 

para torná-lo mais eficaz e disponível a toda a população. Assim, o SUS foi criado com 

o propósito de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, 

universalizando o acesso ao atendimento (CONTIN, 2003).  
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Ainda em 1990, mais especificamente em 28 de dezembro daquele ano, 

decretou-se a Lei 8.142/90, dispondo acerca da participação da comunidade na gestão 

do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 

saúde, e outras providências. Quanto a isto, a Lei define duas formas de participação da 

comunidade na gestão do SUS, sendo através das Conferências e dos Conselhos de 

Saúde, estabelecendo-se uma nova relação entre o Estado e a Sociedade neste âmbito, 

já que se tratam de importantes instrumentos de controle social.  

As leis 8.080 e 8.142/90 são consideradas como Leis Orgânicas da Saúde, bem 

como se destacam no conjunto de leis, o Decreto 99.438/90 e as Normas Operacionais 

Básicas – NOBs do SUS (editadas em 1991, 1993 e 1996), que regulamentam os 

processos de descentralização da gestão dos serviços e das ações de saúde. 

 Sendo assim, conforme cita os artigos 2º e 3º da Lei 8.080/90, a saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício; bem como tem como fatores determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais; considerando-se que os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do país.  

Ainda segundo a Lei 8080/9065, as ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados, contratados ou conveniados que integram o SUS devem ser 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

conforme segue: I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II 

– atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

                                                 
65 De acordo com o exposto nesta Lei, estão incluídas no campo de atuação do SUS: I - a execução de 
ações: a) de vigilância sanitária; b) de vigilância epidemiológica; c) de saúde do trabalhador; e d) de 
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. II - a participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico; III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de 
saúde; IV - a vigilância nutricional e orientação alimentar; V - a colaboração na proteção do meio 
ambiente, nele compreendido o do trabalho; VI - a formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua 
produção; VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; 
VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo humano; IX - participação 
no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos; X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento 
científico e tecnológico; e XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 
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serviços assistenciais; III – participação da comunidade; e ainda, em consonância com 

os princípios estabelecidos pela referida Lei (Art. 7º).   

O Sistema Municipal de Saúde de Florianópolis adota como modelo de atenção 

integral à saúde, a Estratégia Saúde da Família, tendo como princípios de gestão, os 

princípios básicos do SUS, sendo eles: 

- Universalidade: É o princípio constitucional de que saúde é um direito de todos e 

dever do Estado, portanto é a garantia de acesso de toda população de Florianópolis aos 

serviços de saúde de qualidade e resolutivos, viabilizada pelo planejamento e 

programação em saúde. 

- Integralidade: É o princípio pelo qual as ações de saúde terão uma abordagem 

integral e contínua do indivíduo e da coletividade no contexto familiar e social, 

englobando atividades de promoção de saúde, prevenção e vigilância de riscos, danos e 

agravos, concomitantes com as ações de assistência e reabilitação. 

-Equidade: Este princípio estabelece que o poder público deve promover a atenção à 

saúde para toda população e de forma equânime, considerando as diferenças individuais 

e de grupos populacionais específicos. Portanto, os investimentos serão maiores para 

aqueles que mais necessitam, adequando a oferta de serviços aos princípios da justiça 

social. 

- Descentralização/Regionalização: Por este princípio as decisões técnicas e de gestão 

levam em consideração as questões locais de saúde, ou seja, instâncias decisórias mais 

próximas da população usuária. A descentralização se viabiliza através do 

fortalecimento e qualificação das Regionais de Saúde. 

- Hierarquização: Princípio que estabelece a forma de integração e articulação dos 

serviços de Atenção Básica com os demais níveis do sistema SUS, garantindo que a 

porta de entrada seja o Centro de Saúde. 

- Humanização: Este princípio operacionaliza o desenvolvimento das ações promotoras 

de saúde a partir da troca e construção de saberes baseadas na valorização e respeito às 

particularidades dos diversos atores sociais. 

- Participação Social: Princípio pelo qual se garante a participação da comunidade nas 

decisões que definem as prioridades e diretrizes da gestão dos serviços de saúde através 

das instâncias constituídas, socializando o conhecimento do processo saúde-doença e do 

sistema de saúde. 
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- Acessibilidade: É a adequação das características dos serviços e dos recursos de saúde 

para facilitar o seu acesso pelos usuários. 

- Resolutividade: É a capacidade de oferta de um atendimento eficiente e efetivo, 

preferencialmente na atenção básica; ou a garantia de encaminhamento para um serviço 

de maior nível de complexidade. 

- Cidadania: Conjunto de direitos e deveres que permite a pessoa de participar 

ativamente da vida política, econômica e social do governo de seu povo (PMS 2007-

2010). 

Conforme cita o PMAS 2010-2013, a Secretaria Municipal de Saúde do 

município é signatária do Pacto pela Saúde desde julho de 2007, o que significa que 

Florianópolis será capaz de garantir o atendimento em seu território para sua população 

e outras referenciadas pelos municípios vizinhos, ofertando, além dos procedimentos 

assistenciais da atenção básica, outros da média e alta complexidade.  

A Gestão da Saúde possui como diretriz a qualificação das ações de 

planejamento e programação em saúde, através de uma política de descentralização 

baseada nas necessidades da comunidade. Neste sentido, Florianópolis já vinha se 

preparando para assumir suas responsabilidades sanitárias, construindo sua política de 

saúde a partir das realidades regionais e conforme a nova lógica do Ministério da Saúde, 

que é o Pacto pela Saúde (PMAS 2010-2013).  

Diante disso, cabe destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu 

artigo 7o, quando afirma que toda criança e adolescente tem direito a proteção à vida 

e saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência. A efetivação de políticas públicas a que se refere este artigo é prioridade  

absoluta, sendo dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público (ECA artigo 4) assegurá-lo em sua totalidade. Nesta perspectiva, crianças e 

adolescentes tem preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 

e destinação privilegiada dos recursos públicos. Diante disto, o atendimento na rede 

municipal de saúde vem priorizando a criança e a gestante, sendo que esta reorientação 

responde pelos avanços no controle da mortalidade infantil, e uma expansão progressiva 

dos cuidados domiciliares em função da Estratégia de Saúde da Família. 
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 Conforme se pode observar66, na tabela seguinte, é apresentada a estrutura 

física da rede municipal de saúde do município de Florianópolis. Além da sede do nível 

central (na Trindade), e da Vigilância em Saúde (no Centro), a Secretaria Municipal de 

Saúde conta com outras 55 unidades físicas para a prestação de serviços à população.  

Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Florianópolis, 2007 

Tipo de Unidades de Saúde Nº de unidades 

Centro de Saúde  48 

Centro de Atenção Psicossocial 04 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 02 

Pronto-Atendimento 02 

Policlínica Municipal 04 

Laboratório Municipal 01 

Centro de Zoonoses 01 

Bases do SAMU - Serviço Móvel de Urgência 01 

Farmácia Popular  02 

Farmácia Escola 01 

Total de Unidades 66 
Fonte: PMAS 2010-2013. 

 

 O município está dividido administrativamente em cinco Distritos Sanitários67, 

com área de abrangência e geoprocessamento definidos. Cada Distrito Sanitário possui 

sua sede gerencial e é responsável pela vigilância e acompanhamento do desempenho da 

atenção à saúde pelas equipes de saúde da sua área de abrangência.  

A seguir, apresenta-se a divisão territorial do município por Distritos Sanitários, 

bem como a distribuição dos Centros de Saúde por Distrito, contingente populacional 

por área de abrangência (IBGE, 2006) e o número de habitantes em áreas de interesse 

social, número de equipes de Saúde da Família (SF) e de Saúde Bucal (SB) e o 

percentual de cobertura populacional pelo cadastramento em setembro de 2007. 

                                                 
66 Texto Adaptado do PMAS/ 2010 – 2013, e PMS/ 2007-2010.  
67 A Portaria/SS/GAB/ Nº 283 de 22 de julho de 2009 cria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde os 
Distritos Sanitários, substituindo as Regionais de Saúde. 
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Figura 01: Mapa da divisão territorial de Florianópolis por Regional de Saúde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SMS/ADI – Assessoria Técnica de Geoprocessamento (IN: PMS 2007/2010). 

 Distribuição populacional e das equipes de Saúde da Família (PSF) e Saúde Bucal 
(SB) por área de abrangência do Centro de Saúde; população em áreas de 

interesse social e cobertura populacional pelo cadastramento 
 

 Centro de Saúde População1 
População 
em risco 
social 2 

% pop. 
risco 
social 

Eq. PSF 
3 

Eq. 
SB 4 

% População 
cadastrada5 

R. 
 

C
E
N
T
R
O 

Agronômica 16.863 5.550 32,9% 03 01 51,45 

Policlínica/ 
Centro 

34.491   - - 60,02 

Monte Serrat 12.638 4.228 33,4% 02 01 52,57 

Prainha 7.888 3.260 41,3% 02  80,83 

Trindade 19.187 3.015 15,7% 03  55,34 

 Subtotal 91.067 16.053 17,6% 10 02  

R
E
G
I
O
N
A
L 
 

Centro de Saúde População1 
População 
em risco 
social 2 

% pop. 
risco 
social 

Eq. PSF 
3 

Eq. 
SB 4 

% População 
cadastrada5 

Abraão 19.991   02 01 72,58 

Balneário 8.982 257 2,8% 02 01 76,51 

Capoeiras 10.298 472 4,5% 03 01 82,87 

Coloninha 6.070 491 8,1% 01  76,47 
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C
O
N
T
I
N
E
N
T
E 

Estreito 7.376   03 01 94,77 

Jardim Atlântico 4.371 148 3,4% 01 01 81,79 

Monte Cristo 14.605 5.999 41% 05 01 78,96 

Morro da Caixa 7.282 3.796 52,1% -  81,35 

Policlínica 12.861   -  81,24 

Sapé 5.751   02  78,88 

Vila Aparecida 5.784 3.951 68,3% 01  70,15 

 Subtotal 103.371 15.114 14,6% 20 06  

R
E
G
. 
L
E
S
T
E 

Barra da Lagoa 5.035   01  81,57 

Canto da Lagoa 1.034   -  - 

Córrego Grande 7.055   02 01 84,76 

Costa da Lagoa 762   01  91,74 

Itacorubi 15.854 628 3,9% 02 01 80,59 

João Paulo 4.009   01 01 82,67 

Lagoa Conceição 8.074   02  79,79 

Pantanal 7.340 398 5,4% 01  72,11 

Saco Grande 12.317 4.301 33% 04 02 85,05 

 Subtotal 61.580 5.327 8,6% 14 05 
 
 

 
R
E
G
I 
O 
N
A
L    
 

N
O
R
T
E 

Cachoeira B. Jesus 6.090 1.011 16,6% 02 01 77,34% 

Canasvieiras 9.448 375 4% 03  82,14% 

Ingleses 19.102 741 4% 05 01 85,77% 

Jurere 4.636 - - 01  80,79% 

Ponta das Canas 3.796 - - 01 01 86,90% 

Ratones 2.282 - - 01  109,9% 

Rio Vermelho 7.847 

- - 02  99,19% 

S. Antônio Lisboa 
6.842 - - 02  82,42% 

Vargem Grande 3.134 - - 01  122,66% 

Vargem Pequena 1.386 - -   89,90% 

 Subtotal 64.563 2.127 3,3% 18 03  

R
E
G
I
O
N
A

Alto Ribeirão 3.448 - - 01 - 75,20 

Armação 3.751 - - 01 - 88,72 

Caieira Barra do Sul 244 - - - - - 

Campeche 6.889 - - 02 01 80,79 

Carianos 6.538 121 1,8% 02 01 88,87 
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L  
 
S
U
L 

Costeira Pirajubaé 10.758 1.976 18,3% 03 - 74,15 

Fazenda do Rio 
Tavares 

5.143 433 8,4% 02 01 97,03 

Morro das Pedras 4.632 562 12,1% 02 - 83,95 

Pântano do Sul 2.983 23 0,8% 01 01 84,41 

Ribeirão da Ilha 3.611 - - 01 - 68,91 

Rio Tavares 6.046 - - 02 01 77,36 

Saco dos Limões 12.211 3.373 27,6% 03 - 77,22 

Tapera 9.888 6.494 65,6% 03 - 95,10 

 Subtotal 76.142 12.982 17% 23 05  

 Total 3966.723 50.735 12,78% 85 21 76,66% 

Fonte: PMS 2007-201068 (IN: PMAS 2007-2010). 

 

 

Programas voltados direta ou indiretamente ao público infanto-juvenil: 

 

 

4.4.2.1 Atenção Integral à Saúde 

 

� Atenção Básica 

 

A Atenção Básica está organizada na estratégia da Saúde da Família, tendo 

como principal desafio promover a reorientação das práticas e ações de saúde de forma 

integral e contínua, levando-as para mais perto da família e com isso, melhorar a 

qualidade de vida da população. O atendimento é prestado pelos profissionais das 

equipes saúde da família no Centro de Saúde ou nos domicílios. As equipes e a 

população acompanhada criam vínculos de co-responsabilidade, o que facilita a 

identificação, atendimento e acompanhamento dos agravos à saúde dos indivíduos e 

famílias da comunidade. As ações programáticas são desenvolvidas através de linhas de 

cuidado e de projetos específicos e estratégicos para a reorganização do modelo curativo 

                                                 
68 1. Estimativa populacional do IBGE p/ 2006; 2. Estimativa do COBRAPE/SMHSA 2006; 3. SMS/ADI 
- Assessoria Técnica de Geoprocessamento. Dados de setembro 2007; 4. SMS/Assplan. Dados de julho 
2007, conforme o SIAB; 5. SMS/ADI - Assessoria Técnica de Geoprocessamento. Cadastro familiar, 
setembro 2007. 
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de atenção à saúde, uma atenção integral e efetiva a população e em especial os grupos 

específicos devido à sua vulnerabilidade, como é o caso da criança, a mulher e o idoso, 

de acordo com o Pacto pela Saúde estabelecido pela Portaria no. 399/GM de 2006. 

 

Programa Capital Criança 

 

 O Capital Criança é um programa que visa a atenção integral à criança em seu 

crescimento e desenvolvimento de zero a nove anos de idade. O Programa é 

desenvolvido nos Centros de Saúde em articulação com as demais instituições que 

prestam atendimento nos demais níveis de complexidade. O modelo de atenção do 

Programa consiste de ações desenvolvidas para a prevenção, redução e controle dos 

agravos relacionados mortalidade infantil, integradas com outras ações promotoras de 

saúde.  

 

Programa da Saúde da Mulher 

 
 

 Cerca de 68% da população feminina de Florianópolis encontram-se em idade 

fértil (141.574 mulheres na faixa etária de 10 a 49 anos) e a abordagem deste grupo tem 

início ainda nos domicílios, através dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que 

durante a visita sensibilizam as mulheres para questões relativas à saúde e em especial à 

saúde sexual e reprodutiva. Assim, nos Centros de Saúde, mediante a escuta qualificada, 

a mulher é orientada para os serviços específicos, de acordo com as suas necessidades. 

 

Programa de Saúde Bucal 

 

Outra política estratégica é a reorientação das práticas de Saúde Bucal, visando 

a ampliação do acesso e a integralidade da atenção, intensificando o cuidado curativo 

individual e fomentando as ações de promoção e prevenção de natureza coletiva com 

ênfase na intersetorialidade. Nos Centros de Saúde são desenvolvidas ações de saúde 

bucal curativas e preventivas. Um avanço em 2007 foi a implantação no continente do 
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Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que presta serviços especializados em 

Odontologia.  
 

Atenção em Saúde Mental  

 

A atenção em Saúde Mental (SM) está estruturada na Atenção Básica, tendo os 

Centros de Saúde como a porta de entrada preferencial de um sistema integrado, 

hierarquizado e regionalizado de saúde. Por sua proximidade com as famílias e 

comunidades, as equipes de saúde da família (PSF) têm papel estratégico para o 

enfrentamento das diversas formas de sofrimento psíquico. Nessa lógica, a SM se co-

responsabiliza pelos casos que envolvam essa problemática e estrutura sua forma de 

atuação conforme a necessidade dos diversos casos, ocupando um lugar de apoio junto 

às equipes de PSF.  

Cada Regional de Saúde do município possui uma equipe de SM. Desse modo, 

os indivíduos que necessitarem de cuidados em SM devem procurar o ULS de seu 

território, pois todas as unidades contam com profissionais de referência nessa área. O 

planejamento e execução de atividades de promoção e tratamento em SM são feitos 

conjuntamente entre as equipes de SM e PSF. Todavia, os indivíduos que necessitarem 

de cuidado mais intensivo e/ou de reinserção psicossocial que ultrapassem as 

possibilidades de intervenção da SF e equipes regionais de SM, serão acompanhados em 

um dos três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do município. Atualmente, 

Florianópolis conta com quatro CAPS: um para adultos, um para crianças e 

adolescentes (CAPSi) e dois para indivíduos com problemas com álcool e outras drogas 

(CAPSad). 

Dessa forma, existem referências em saúde mental (psicólogos e/ou psiquiatras), 

para atender casos leves e moderados nas cinco regionais, enquanto os usuários com 

sofrimento mental grave são atendidos no CAPS para adultos, ou para crianças e 

adolescentes no CAPSi. 

O CAPS, então, é direcionado à pacientes adultos em sofrimento psíquico com 

comprometimento grave e persistente e a seus familiares. Esse serviço realiza 

assistência à SM dentro de uma perspectiva interdisciplinar, trabalha por um novo 
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modelo de cuidados em saúde mental, no qual se busca a autonomia do usuário e a 

reintegração à sociedade, prestando atendimento em três regimes de atenção: intensivo, 

semi-intensivo e não intensivo. Seu objetivo é a prevenção, assistência e reabilitação 

psicossocial de pessoas atendidas, egressos de hospitais psiquiátricos ou não. O projeto 

técnico do CAPS visa singularizar a atenção prestada, tendo estabelecido Projetos 

Terapêuticos individuais, acompanhados por mini-equipes regionalizadas para cada 

usuário, no sentido de construir conjuntamente uma proposta e um contrato de 

atendimento que vise projetos de saúde e inserção social, estabelecendo metas a serem 

buscadas pelo usuário com a mediação do serviço. Já o CAPSi é um serviço de 

atendimento à Crianças e Adolescentes com alto grau de sofrimento psíquico, com 

idade entre 4 e 18 anos incompletos. Através do trabalho de equipe interdisciplinar, o 

CAPSi presta atendimento nas modalidades intensiva, semi-intensiva e não intensiva às 

crianças e adolescentes que, devido ao alto grau de sofrimento psíquico, apresentam 

limitações importantes nas atividades da vida cotidiana associado a um padrão instável 

de relações interpessoais. Além disso, busca envolver os usuários e familiares no 

processo diagnóstico, de tratamento e de atividades diárias oferecidas pelo CAPSi, 

visando maximizar o vínculo de comprometimento de todas as partes e minimizar as 

influências de risco para o usuário e seus familiares. 

 

 

Rede de Atenção Integral às Vítimas de Violência Sexual 

 

 A Rede de Atenção Integral às Vítimas da Violência Sexual é o conjunto de 

instituições signatárias do Protocolo de Atenção Integral às Vítimas de Violência 

Sexual, conforme já explicitado neste plano (vide página 92). Assim, tem como 

propósito proporcionar atendimento integral, centrado na pessoa e em suas 

necessidades, e não somente no agravo à sua saúde. No ano de 2006 foram realizados 

82 atendimentos às vitimas de violência sexual em nosso município. Um aspecto 

fundamental do protocolo é evitar a revitimização, que pode ser garantida através do 

direcionamento dos cuidados à vítima a partir do Centro de Saúde de sua residência 

(PMS 2007-2010).  
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� Atenção Especializada 

 

 A atenção especializada representa o conjunto de procedimentos de alta 

tecnologia e alto custo e os serviços qualificados. A Média Complexidade Ambulatorial 

envolve a maioria dos procedimentos necessários para o diagnóstico, tratamento e 

reabilitação que pelo seu caráter complementar e suplementar a Atenção Básica são de 

extrema relevância na redução da demanda para a alta complexidade. A partir da 

Deliberação nº. 131 de da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de dezembro de 2006, 

que aprovou a transferência da Programação Pactuada e Integrada da Assistência, 

Florianópolis assumiu a responsabilidade de alguns procedimentos de média 

complexidade ambulatorial: patologia clínica, radiodiagnóstico, ultrassonografia, 

diagnose-EEG/ECG e fisioterapia. 

Em 13 de agosto de 2007 foi inaugurada a Policlínica Municipal do Centro, 

consolidando a oferta de ações especializadas de média complexidade pela gestão 

municipal. Desta forma, a população passa a contar gratuitamente com tais serviços: 

Acupuntura, Angiologia, Cardiologia, Endocrinologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Gastroenterologia, Neurologia, Obstetrícia de alto risco, Oftalmologia, Ortopedia, 

Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, Psicologia, Reumatologia, 

Ultrassonografia e Urologia, além das demais especialidades básicas. O acesso à 

assistência especializada é feito a partir dos Centros de Saúde que agendam os serviços 

via internet pelo Sistema de Regulação (SISREG). 

Em 2008 foram inauguradas a Policlínica Municipal do Distrito Norte e Sul, 

completando assim a oferta humanizada de serviços qualificados de média 

complexidade, componente fundamental para a efetiva implementação das diretrizes 

previstas nas orientações que estruturam o SUS. 

A Alta Complexidade Ambulatorial encontra-se ainda na sua maioria sob 

gestão estadual e este duplo gera dificuldades na atenção integral à saúde. Com a adesão 

ao Pacto pela Saúde ocorrida em 20 de julho de 2007 através da Deliberação CIB n°. 

066/2007 e homologada pela Portaria do Ministério da Saúde n°. 2.238 de 11 de 

setembro de 2007, Florianópolis passa assumir gradativamente os serviços de média e 
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alta complexidade em constante pactuação com a Secretaria de Estado da Saúde, 

conforme prevê o Termo de Compromisso do Pacto de Gestão. 
 

Serviço de Urgência e Emergência 

 

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde (MS) 

e Secretaria do Estado de Santa Catarina (SES) implantou em janeiro de 2006 o Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) funcionando 24 horas por dia. O SAMU é 

um programa do governo federal cuja finalidade é atender pessoas em situação de 

urgência/emergência, prestando o primeiro atendimento e transportando a vítima de 

forma tecnicamente correta para o hospital mais adequado ao caso, num esforço para a 

redução da mortalidade por seqüelas decorrentes da demora no atendimento.  

Florianópolis também conta desde 2005 com uma unidade municipal de 

Pronto-atendimento 24 horas (PA) no norte da ilha e em 2008, no Sul da Ilha para 

atender casos de urgência e emergência.  

 

Assistência Farmacêutica 

 

A Assistência Farmacêutica – ASSFAR - é o setor responsável pela gestão da 

política, estratégias e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde que têm o 

medicamento como insumo essencial, preocupando-se também com o enfrentamento do 

risco de reações adversas e o crescente número de intoxicações pelo uso indiscriminado 

de medicamentos que representam um sério problema de saúde pública. 

A partir da adesão ao Pacto de Gestão a ASSFAR assume, no primeiro 

momento, a responsabilidade da gestão dos medicamentos estratégicos e medicamentos 

excepcionais. O Programa de Medicamentos Excepcionais contém 226 itens de alto 

custo individual e/ou com necessidade de uso continuado em diversas patologias, entre 

elas insuficiência renal crônica, hepatite viral B e C, osteoporose, problemas de 

crescimento, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doença de Gaucher e 
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imunossupressores para pacientes transplantados. O fornecimento gratuito será 

realizado mediante acordo com a Farmácia Escola da UFSC aos pacientes 

especificamente cadastrados e conforme os protocolos oficiais de tratamento.   

 Florianópolis também é gestora de duas unidades do Programa da Farmácia 

Popular do Brasil (convênio federal), que disponibiliza 100 itens essenciais a preço de 

custo, principalmente à parcela da população usuária do setor privado de saúde, com 

objetivo de favorecer a adesão aos tratamentos. Outra demanda de destaque da 

ASSFAR é o fornecimento gratuito de drogas de alto custo não listadas no Programa de 

Medicamentos Excepcionais decorrentes de um número crescente de ordens judiciais, 

geralmente de drogas recentemente lançadas e/ou ainda não aprovadas pela ANVISA.  

 

 

4.4.2.2  Vigilância em Saúde 

 

A Vigilância em Saúde é um conceito que se expressa no acompanhamento da 

saúde da população através de um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos e agravos à saúde do indivíduo, da coletividade e ambiental pela 

intervenção nos problemas que podem desencadeá-los. Seguindo uma das diretrizes do 

SUS que é a descentralização, o município tem assumido gradativamente as ações de 

vigilância em saúde, permitindo assim maior agilidade na identificação de doenças, 

agravos e outros fatores que possam comprometer a saúde dos indivíduos e do meio-

ambiente. A Lei Complementar 239/06 instituiu o Código Municipal de Vigilância em 

Saúde, que estabelece as suas áreas de responsabilidade: Vigilância Sanitária, Vigilância 

Epidemiológica, Vigilância Nutricional e Alimentar, Vigilância Ambiental e Vigilância 

da Saúde do Trabalhador. A avaliação do risco epidemiológico e a análise do impacto 

de determinados eventos sobre a saúde da população fundamentam a programação das 

atividades da Vigilância em Saúde. Ademais, o atendimento à demanda espontânea que 

chega do cidadão é considerado em conjunto com outras atividades a serem 

desenvolvidas rotineiramente. 
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� Vigilância Sanitária 

 

O objeto de interesse da Vigilância Sanitária são os problemas sanitários são 

decorrentes da produção, distribuição, comercialização e uso de bens de capital e de 

consumo e da prestação de serviços de interesse da saúde. A Vigilância Sanitária deve 

exercer também a fiscalização e o controle sobre o meio ambiente e os fatores que 

interferem na sua qualidade, abrangendo os processos e ambientes de trabalho, 

habitação e de lazer.  

 

 

� Vigilância Epidemiológica 

 

A Vigilância Epidemiológica tem por missão conhecer o perfil dos agravos 

ocorridos no município, monitorando a ocorrência de agravos de notificação 

compulsória e buscando conhecer os fatores relacionados à sua ocorrência. É a análise e 

divulgação das informações referentes aos eventos vitais e o perfil de morbidade em 

Florianópolis que subsidiam o planejamento e avaliação das ações em saúde com 

informações oportunas. A Vigilância Epidemiológica também coordena as ações 

necessárias à prevenção e controle de doenças transmissíveis, identificando mudanças 

de comportamento das doenças e atuando de forma oportuna e coordenada na 

ocorrência de surtos ou surgimento de doenças inusitadas.  

Neste âmbito, o monitoramento das Doenças e Agravos de Notificação 

Obrigatória  é estratégico para o planejamento hábil de ações preventivas e curativas, 

em situações de relevância para a saúde coletiva. Em 2007, a Vigilância Epidemiológica 

de Florianópolis assumiu totalmente as ações de monitoramento e investigação de 

agravos de notificação ocorridos em seu território, o que só ocorria para alguns agravos 

até então. 

O Setor de Imunização, por sua vez, é responsável pelo monitoramento das 

ações e coberturas vacinais, suporte técnico e abastecimento de vacinas à rede de 

atenção à saúde. A busca ativa realizada pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem 

se mostrado importante ferramenta no acompanhamento dos esquemas vacinais nas 
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crianças, juntamente com as demais ações da equipe de saúde da família. Outro avanço 

é que Florianópolis foi a cidade pioneira na implantação, em 2001, da vacina anti-

varicela, atualmente adotada pelo Ministério da Saúde. 

 

Programa Municipal das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/ AIDS  

 

O Programa Municipal de DST/AIDS vem trabalhando a fim de aprimorar e 

qualificar continuamente o atendimento destes casos. O diagnóstico precoce do 

HIV/AIDS vem sendo estimulado através da oferta de testagem para HIV em todos os 

Centros de Saúde, com aconselhamento pré e pós-teste realizado pelos profissionais 

destas Unidades. O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), além de oferecer 

treinamento periódico aos profissionais da rede de atenção à saúde, realiza a testagem 

para HIV e hepatites virais aos pacientes que buscam o teste de forma rápida e sem 

necessidade de agendamento ou identificação. O município também conta com dois 

serviços de referência para o atendimento de AIDS. Embora o acompanhamento tanto 

dos infectados pelo HIV como dos doentes de AIDS seja ainda realizado nos serviços de 

referência, é diretriz do programa municipal de DST/AIDS transferir gradualmente o 

acompanhamento dos casos de HIV para os Centros de Saúde, permitindo um melhor 

acesso dos pacientes aos serviços de saúde. 

Na área de prevenção, destacam-se ainda três projetos que buscam disseminar 

informações sobre HIV e AIDS, incentivando iniciativas e buscando apoderar certos 

grupos para o auto-cuidado: Programa de Redução de Danos, Projeto Prevenção 

DST/AIDS e Programa Saúde na Escola, sendo que este último, por estar mais 

relacionado a área da infância e adolescência, será apresentado a seguir. 

 

Programa Saúde na Escola 

  

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa a ampliação de ações específicas de 

saúde aos alunos da rede pública de ensino, tanto do Ensino Fundamental, Ensino 

Médio, Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e ainda, Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Instituído por Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro 

de 2007, o programa resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e 
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Educação, e  tem como principais objetivos: I - Promover a saúde e a cultura da paz, 

reforçando a prevenção de agravos à saúde; II - Articular as ações da rede pública de 

saúde com as ações da rede pública de Educação Básica, de forma a ampliar o alcance e 

o impacte de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização 

dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis; III - Contribuir para a constituição de 

condições para a formação integral de educandos; IV - Contribuir para a construção de 

sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos; 

V - Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam 

comprometer o pleno desenvolvimento escolar; e VI - Fortalecer a participação 

comunitária nas políticas de Educação Básica e Saúde, nos três níveis de governo. 

             No seu artigo 3º, o PSE aponta, especificamente, as equipes de Saúde da 

Família para constituir, junto com a Educação, uma estratégia para a integração e a 

articulação permanente entre as políticas e ações de educação e de saúde, com a 

participação da comunidade escolar. A implantação do programa se dá através da 

realização de uma Oficina, da qual  participam a Equipe de Saúde da Família 

responsável pela área onde se localiza a escola, e  toda a equipe pedagógica da Escola. 

É, então, construída uma agenda de saúde na escola com o planejamento das ações 

elencadas durante a Oficina, que se dão através de três componentes: monitoramento em 

saúde, promoção da saúde e educação permanente. 

 

� Vigilância Alimentar, Nutricional e das Doenças e Agravos não 

transmissíveis 

 
 

A Vigilância alimentar, nutricional e das doenças e agravos não transmissíveis 

(DANT) tem como objetivo monitorar a situação alimentar e nutricional da população, 

visando conhecer a natureza e a magnitude dos problemas de nutrição e realizar ações 

de vigilância para conhecer a distribuição, magnitude e tendência das DANTs através 

do monitoramento dos fatores de risco e de proteção.  

Atualmente, o trabalho da Vigilância Alimentar, Nutricional e das Doenças a 

Agravos Não Transmissíveis (DANT) está estruturado em três setores: Alimentação e 

Nutrição,Violências e Acidentes e Doenças e Agravos Não Transmissíveis. O setor de 
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Violências e Acidentes monitora as informações relacionadas aos acidentes e 

violências, buscando o fortalecimento das ações integradas de prevenção e controle 

desses eventos, bem como de seus fatores de risco. Já o Setor de Doenças e Agravos 

Não Transmissíveis, busca conhecer a distribuição, magnitude e tendência das doenças 

e agravos não transmissíveis, monitorando os fatores de risco e de proteção, realizando 

análise e avaliação das ações, além de promover ações de prevenção e promoção à 

saúde. Este setor divide-se em: Vigilância das Doenças não Transmissíveis e Vigilância 

dos fatores de Risco e de Proteção.  

Será tratado a seguir, mais especificamente, o setor de Alimentação e Nutrição.  

 

Alimentação e Nutrição 
 

O Setor de Alimentação e Nutrição busca promover alimentação saudável em 

todos os ciclos de vida e monitorar e prevenir os distúrbios nutricionais e doenças 

relacionadas à alimentação e nutrição. Além de possuir um dos quatro melhores 

programas de aleitamento materno entre as capitais e a ausência de internação de 

crianças residentes em Florianópolis na enfermaria de desnutridos do Hospital Infantil 

Joana de Gusmão, a atenção à saúde para crianças em risco nutricional mantém-se 

integralmente desenvolvida em Florianópolis. 

Programa Fórmulas Infantis 

Consiste no fornecimento de fórmulas infantis especiais para lactentes menores 

de 02 (dois) anos residentes em Florianópolis, que apresentam algumas das seguintes 

condições: intolerância à lactose e/ou proteína do leite de vaca, falência do crescimento, 

filhas de mães HIV positivas ou outras situações de contra-indicação absoluta ao 

aleitamento materno.  

 

Programa Hora de Comer 

Criado em 1998, atende crianças de 06 meses a 05 anos com percentil de 

peso/idade menor que 10, consiste no monitoramento mensal da criança, através de 

acompanhamento médico para investigação diagnóstica e tratamento das intercorrências 
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clínicas, participação das famílias nas reuniões educativas e fornecimento de cesta 

nutricional.  

A Vigilância Alimentar e Nutricional também administra o Programa Bolsa 

Família, acompanhando a condicionalidade para o benefício. As famílias atendidas 

assumem compromissos de inclusão social assim como a participação em atividades de 

educação e saúde.  

 

� Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses 

 

Quanto à vigilância ambiental, além de estudos para implantar normas 

modernas de proteção, os técnicos vem centralizando seus esforços em ações de grande 

impacto. Tem sido realizado o controle da degradação na Bacia Hidrográfica da Lagoa 

da Conceição, que por sua vez melhorou as condições de saneamento nos Ingleses, 

Praia Brava, Barra da Lagoa, contribuindo para a qualificação da balneabilidade desses 

locais. Brevemente será implantado o Centro Tecnológico de Desenvolvimento de 

Programas de Saúde e nesta nova unidade estão previstos laboratórios de análise de 

solo, água, entomologia e de zoonoses, além das salas de aula e auditório.  

A Coordenadoria do Bem Estar Animal foi criada em janeiro de 2005 com o 

objetivo de enfrentar um problema de saúde pública que é o contingente estimado de 

10.000 cães abandonados pelas ruas e praias de Florianópolis. Sua filosofia é o 

tratamento ético e respeitoso destes seres, não contemplando o extermínio como 

solução.  

 

 

4.4.2.3 Protocolo de Atenção às Vítimas de Violência Sexual do Município de 

Florianópolis69 

 

        Em 1999, o Ministério da Saúde elaborou a Norma Técnica intitulada “Prevenção e 

Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e 

Adolescentes” com o objetivo de fornecer subsídio técnico para que os municípios 

                                                 
69  Protocolo de Atenção as Vítimas de Violência Sexual do município de Florianópolis/Fpolis/2002. 
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possam estruturar uma rede de serviços para atendimento às vítimas de violência sexual. 

O referido documento recomenda que “a implantação desse atendimento nos estados e 

municípios brasileiros deva ser acompanhada de um processo de discussão intersetorial 

que contribua para conferir maior visibilidade ao problema e que permita a implantação 

de estratégias mais amplas de combate à violência contra mulheres e adolescentes” (MS, 

1999).  

  Diante disso, em 2000 a Prefeitura de Florianópolis, através da Secretaria 

Municipal de Saúde e da Secretaria da Habitação, Trabalho e Desenvolvimento Social, 

reuniu profissionais das esferas municipal, estadual, federal e não governamental, 

representando as áreas da saúde, segurança pública, justiça e desenvolvimento social, a 

fim de formarem uma comissão para estudo e viabilização de tal serviço. Nesse 

contexto, através dos estudos realizados, a comissão avaliou ser necessário a 

reestruturação e ampliação dos serviços ora prestados, bem como a imperiosa 

necessidade de organizá-los em rede com vistas à melhoria da qualidade e formação de 

banco de dados, onde a realidade do processo de vitimização sexual (notificada) no 

município possa ser quantificada visando medidas preventivas. 

A comissão considerou igualmente importante a ampliação da clientela a ser 

atendida na rede, ou seja, garantindo, além do atendimento de mulheres e adolescentes, 

como prevê a norma técnica, a inclusão de crianças, além de considerar as vítimas nos 

gêneros feminino e masculino. Assim, em 4 de agosto de 2000, a Prefeitura Municipal 

de Florianópolis representada pela Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento 

Social,  juntamente com a Universidade Federal de Santa Catarina e com  as Secretarias 

de Estado de: Segurança Pública, de Saúde, e da Justiça e da Cidadania, assinou o termo 

de adesão ao Protocolo de Atenção ás Vítimas de Violência Sexual no Município de 

Florianópolis, que busca sedimentar uma rede de atenção ás vítimas de violência 

sexual. Dentre outras estratégias está a normatização de um fluxograma de atendimento 

conforme exposto a seguir: 
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  Fonte: Protocolo de Atenção as Vítimas de Violência Sexual do município de Florianópolis/Fpolis/2002. 

 

 

 

Detalhamento dos Serviços na Rede:  

 

A vítima de violência sexual poderá dar entrada em qualquer instituição pública 

ou privada das áreas da saúde, segurança, órgãos de proteção à infância ou de cunho 

social, porém somente algumas instituições compreenderão, por excelência, as Unidades 

de Referência da Rede de Atendimento. 

Assim, é de fundamental importância que as demais instituições, bem como a 

sociedade no geral, sejam informadas sobre o atendimento em rede no Município, e 

efetuem o encaminhamento das vítimas às unidades de referência. 
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 As Unidades de Referências estarão organizadas por área de atuação, 

compreendendo as seguintes instituições:  

 Segurança Pública: 

 As unidades de referência na área da segurança pública são responsáveis pelos 

encaminhamentos legais para criminalização dos agressores (como registro da 

ocorrência, exame pelo médico legista, inquérito policial). Quais sejam: 

− 6ª Delegacia de Polícia; 

− Instituto Médico Legal – IML. 

Saúde: 

 As unidades de referência na área da saúde são responsáveis pelo atendimento 

de saúde e orientação para prevenção das DST/Aids e acionamento da 6ª DP, conforme 

detalhado nas normatizações do atendimento de saúde (anexo I e II do protocolo). São 

elas: 

− Maternidade Carmela Dutra ; 

− Hospital Infantil Joana de Gusmão; 

− Hospital Universitário. 

 Apoio Psicossocial: 

 As unidades de referência em atendimento psicossocial são responsáveis pelo 

atendimento psicológico, social e jurídico às vítimas. 

−  CEVIC - Programa de Atendimento às Vítimas de Crime: atendimento 

psicológico, social e jurídico às vítimas de violência sexual pertencentes a todas 

as faixas etárias. 

− Gerência da Família, Criança e Adolescente da Secretaria Municipal da 

Habitação, Trabalho e Desenvolvimento Social: atendimento psicológico e 

social às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e suas famílias. 

 Informação - Banco de Dados: 

 A unidade de referência em banco de dados é responsável pelo armazenamento e 

controle estatístico dos dados referentes aos atendimentos prestados na rede. 

−   Secretaria Municipal de Saúde. 

 As instituições responsáveis pelo preenchimento dos formulários padronizados 

de atendimento às vítimas, que são responsáveis pela alimentação do banco de dados, 
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são as três unidades de referência em saúde citadas acima e o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (que agrega programas de atendimento, dentre os 

quais o antigo Programa Sentinela) ou, na oportunidade da confecção deste Protocolo, 

conhecido como: Projeto SOS Criança. O CREAS só fará o registro nos casos em que 

estejam envolvidas outras modalidades de violência sexual contra a criança e o 

adolescente e que não tenha sido efetuado atendimento emergencial nas unidades de 

referência em saúde, de acordo com a Portaria no 063/01, de 18 de junho de 2001.  

 As Unidades de Referência em saúde, segurança e apoio psicossocial, manterão 

estrito relacionamento com vistas a efetuar encaminhamentos entre si, garantindo 

atendimento integral à vítima. 

 

 

4.4.2.4  Protocolo de Atenção a Saúde da Criança70 

 

 

A redução da mortalidade infantil é ainda um grande desafio no Brasil para os 

gestores, profissionais de saúde e para a sociedade como um todo. Segundo texto do 

referido Protocolo, o desafio do Programa Capital Criança no município de 

Florianópolis é manter os bons índices já alcançados. Além disso, a atenção integral 

à criança e o desenvolvimento de ações de prevenção de agravos e assistência são 

objetivos que, para além da redução da mortalidade infantil, apontam para o 

compromisso de se prover qualidade de vida para a população.  

A Secretaria de Saúde do município de Florianópolis vem priorizando as 

ações de atenção à saúde da criança através do Programa, que tem como objetivo 

geral a redução da morbidade entre as crianças de zero a dez (10) anos de idade e do 

número de mortes evitáveis no grupo infantil de zero a 01 ano de idade, através do 

redirecionamento e qualificação da assistência à saúde do município. 

 O Programa Capital Criança é desenvolvido pelas Equipes de Saúde da Família 

nos Centros de Saúde, tendo estes, como porta de entrada na Rede de Atenção 

articulado com os demais níveis de complexidade do Sistema Único de Saúde. O 

                                                 
70 Protocolo de Atenção a Saúde da Criança/Fpolis/2007. 
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mesmo busca a reformulação da atenção, principalmente através do monitoramento dos 

nascimentos e priorização do atendimento de gestantes, puérperas e crianças de zero a 

dez (10) anos. 

 As ações do Programa iniciam-se no pré-natal, seguida do monitoramento e 

acompanhamento dos recém-nascidos e puérperas através da visita das Agentes 

Educadoras nas maternidades de Florianópolis e no Hospital Regional Homero de 

Miranda Gomes, no município de São José, sendo que este acompanhamento têm 

seguimento nos Centro de Saúde. 

O Protocolo de Atenção a Saúde da Criança, portanto, além dos fluxogramas 

de atendimento, cita as ações a serem desenvolvidas para as gestantes, recém-nascidos e 

puérperas: 

 

• Gestantes: 

 

� Captação precoce das gestantes pela Equipe de Saúde da Família; 

� Garantia de, no mínimo, seis consultas de pré-natal, com dia e hora marcados; 

� Consulta pediátrica pré-natal, em torno da trigésima-quarta (34ª) semana de gestação; 

�Garantia de exames laboratoriais; 

�Garantia do exame de ultrassonografia, em torno da vigésima (20a)  semana de 

gestação; 

� Participação em grupo de gestantes e/ou casais grávidos e visita às maternidades; 

� Garantia do tratamento odontológico para gestantes; 

� Garantia da vacinação contra o tétano; 

� Busca ativa para as gestantes que não comparecerem às consultas e/ou vacinação; 

 

• Crianças zero a 09 anos, 11 meses e 29 dias: 

 

� Visita das Agentes Educadoras nas maternidades para todos os recém-nascidos, com 

a distribuição de um kit, no momento da alta da maternidade, contendo: diploma do 

bebê, caderneta de saúde, material para curativo do coto umbilical, termômetro, 

creme para assadura, sabão de glicerina, folhetos educativos; 
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� Agendamento de consulta neonatal precoce, entre o quinto (5o) e o sétimo (7o) dia 

de vida, com dia e hora marcados; 

� Encaminhamento para agendamento da triagem auditiva neonatal para o Hospital 

Universitário; 

� Agendamento de consulta com dentista para o trigésimo dia de vida;  

� Encaminhamento aos Centros de Saúde para realizar o teste do pezinho; 

� Primeira dose da vacina BCG e Hepatite B ainda nas maternidades. 

� Agendamento de consulta para acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, conforme calendário descrito neste protocolo (p.12), para 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, com dia e hora marcados, para 

crianças de zero a nove anos, 11 meses e 29 dias; 

� Agendamento de consultas e garantia de tratamento odontológico de zero até nove 

anos, 11 meses e 29 dias; 

� Referência da criança de risco aos serviços especializados; 

� Segurança nutricional: o Programa de Fórmulas Especiais atende crianças de 0 a 2 

anos e o Programa Hora de Comer para crianças de 6 meses até 6 anos de idade; 

� Realização de busca ativa para as crianças que não comparecem as consultas e/ou 

vacinação; 

� Monitoramento dos recém-nascidos através das Declarações de Nascidos Vivos – 

DNV, que são encaminhadas semanalmente aos Centros de Saúde; 

� Garantia das demais vacinas, inclusive contra a varicela; 

� Estímulo ao aleitamento materno exclusivo; 

� Referência da criança em situação de risco para consultas especializadas; 

� Vigilância dos óbitos fetais e infantis. 

 

• Puérperas: 

 

� Agendamento de consulta com as enfermeiras, entre o sétimo (5o) e o décimo (7o) 

dia pós-parto para os Centros de Saúde, com data e hora marcados, com a 

enfermeira ou médico de família; 

� Agendamento da segunda consulta de puerpério, em  torno do quadragésimo-quinto    
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(45o) dia de pós-parto, com o ginecologista ou médico de família; 

� Garantia de assistência ao Planejamento Familiar; 

� Garantia de assistência odontológica para as puérperas, até que as crianças 

completem um ano de idade; 

� Atendimento às puérperas no manejo do aleitamento materno; 

O Protocolo dispõe também de esclarecimentos em relação a Consulta 

Neonatal Precoce, ao seguimento do recém-nascido em situação de risco, consulta de 

acompanhamento de Crescimento e Desenvolvimento; bem como Roteiro para 

Consultas Pediátricas e Imunizações, colocando um esquema básico de vacinação 

indicado pela Sociedade de Pediatria, e orientações acerca de eventos adversos as 

Vacinas.  

 Já em relação ao Aleitamento Materno, a OMS recomenda amamentação 

exclusiva por 4-6 meses e complementada até 2 anos ou mais. Existem evidências de 

que não há vantagens em iniciar os alimentos complementares antes dos 6 meses (salvo 

em alguns casos individuais), podendo, inclusive, haver prejuízos à saúde da criança. 

Por isso, vários países já adotam oficialmente a posição de que a amamentação 

exclusiva deve se estender até em torno dos 6 meses, inclusive o Brasil.  

O Protocolo em questão possui esclarecimentos sobre Vigilância Nutricional,  

desde o início da amamentação, como também a respeito da alimentação complementar 

e introdução de novos alimentos; sobre a amamentação correta, e Prevenção e 

Tratamento de situações especiais. 

 Além dessas situações, coloca-se ainda a questão da Saúde Bucal, e da Triagem 

Neonatal, sendo que esta última tem por objetivo detectar precocemente erros inatos do 

metabolismo e outras patologias assintomáticas no período neonatal. A maioria dessas 

doenças pode ser tratada com sucesso, desde que sejam identificadas antes mesmo de 

manifestarem seus sintomas. Neste sentido, o Programa Capital Criança recomenda a 

realização do Teste do Pezinho a partir do 3º dia de vida.  
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Fluxograma do atendimento à gestante e puérpera nos diversos níveis de 
assistência71: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 71 Protocolo de Atenção a Saúde da Criança/Fpolis/2007. 

GESTANTE 

PRÉ-NATAL 

Consulta Médica 
e de Enfermagem 

Consulta 
Pediátrica Pré-

Natal 

Cursos de Casais 
Grávidos 

Atividades 
Coletivas 

1 – Aleitamento Materno; 
2 – Cuidados com bebê; 
3 – Alimentação na 
gravidez; 
4 – Cuidados com pré-
natal; 
5 – Atividades físicas na 
gravidez; 
6 – Sinais de trabalho de 
parto; 
7 – Planejamento 
familiar. 

Assistência ao Parto 

Gestante de Risco 
Habitual 

Gestante de Alto 
Risco 

Ambulatório das 
Maternidades de 

Referência 

Maternidades de 
Referência 

Ações Capital Criança 
- Visita das Agentes 
Educadoras; 
- Agendamento de Consulta 
de Puerpério para Centro de 
Saúde; 
 

Centro de Saúde de 
Referência 

 

- Consulta de Puerpério com Enfermeiro no 5o 
ao 7o dia pós-parto; 
- Promoção ao Aleitamento Materno; 
- Assistência ao Planejamento Familiar; 
- Consulta com médico de família ou 
ginecologista no 45o dia pós-parto; 
- Vacinação contra rubéola;  
- Consulta odontológica. 

 

Assistência ao Puerpério  

Centros 
de Saúde 
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Fluxograma da atenção às crianças de zero a dez anos de idade nos diferentes 
níveis de complexidade72: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 72 Protocolo de Atenção a Saúde da Criança/Fpolis/2007. 

CRIANÇA 

Recém-nascido 

Recém-nascido de risco 

Neonatologia 

Recém-nascido normal 

Alojamento Conjunto 

Ações do Capital Criança 
- Visita das Agentes Educadoras; 
- Entrega do Kit de cuidados do RN; 
- Agendamento de Consulta Neonatal 
Precoce e Odontológica para Unidade 
Local de Saúde; 
- Triagem Auditiva Neonatal.; 
- Monitoramento do RN de risco;  
- Vacinação do BCG e Hepatite B.  

Centro de Saúde 

Demanda Espontânea. 

Egressos hospitalares e 
das urgências. 

Encaminhamento de 
creches, escolas, Equipe 
de Saúde da Família. 

Acolhimento 

Criança Sadia Criança em Situação 
de Risco 

1- Consulta médica, 
odontológica e de 
enfermagem; 
2 – Busca ativa dos 
faltosos; 
3 – Ações Básicas de Saúde 
(AM, ACD, TRO, IRA, 
Imunização e Nutrição; 
4 – Atendimento das 
Intercorrências Clínicas. 
 

Ações coletivas 
1-  Saúde bucal; 
2 – Saúde mental; 
3 – Atividades 
educativas; 
4 – Vigilância 
Nutricional  

Abordagem de sinais 
 de perigo/risco* 

* vide diagrama abordagem de risco da criança 

Atendimento pelo 
Médico de Família.  

Atendimento pela 
Equipe Saúde de 

Família. 

Pediatra de 
Referência 

Emergência de 
Referência 

Especialidades em 
Pediatria 
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4.4.2.5  Protocolo de Atenção à Saúde Bucal73 

 

 A atual visão de promoção de saúde é abrangente, superando a prática corrente 

que entende a promoção de saúde apenas como ações voltadas à mudança de 

comportamento e prevenção das doenças. Esta visão implica reconhecer que o objeto de 

atuação dos profissionais de saúde bucal constitui-se em três vertentes; a recuperação 

dos danos causados pelas doenças bucais, a aplicação de métodos de prevenção e o 

repasse de informações para o autocuidado e manutenção da saúde. 

 O preparo dos profissionais de saúde bucal em práticas e atitudes que os ajudem 

neste processo, é prioritário, integrando-os à equipe de saúde. Dispondo de 

conhecimentos abrangentes e participando das questões mais amplas da comunidade, 

como por exemplo: educar e informar as pessoas sobre os efeitos da dieta, higiene, uso 

de fluoretos, do fumo, do consumo de álcool e, sobre o processo saúde/doença 

estaremos contribuindo para que os indivíduos tenham um estilo de vida mais saudável.  

 Várias atividades de promoção de saúde bucal têm sido conduzidas de forma 

efetiva por setores não ligados diretamente à saúde e incorporadas a rotinas diárias e 

ambientes, como escolas. Há evidências de expansão de efeitos a outros membros da 

família a partir destes espaços sociais.  

 
 
Promover saúde é mais do que contar para o paciente que cárie pode ser 
prevenida através da utilização correta de produtos contendo flúor, da limpeza 
adequada dos dentes e da racionalização do consumo de açúcar. Promoção de 
saúde é uma ação global, objetivando a melhoria na qualidade de vida das 
pessoas. Neste contexto, [...] é apenas uma parte do todo. É qualquer esforço 
planejado para construir políticas públicas saudáveis, criar ambientes que 
apóiem o esforço individual e comunitário de ser saudável, fortalecer ação 
comunitária, desenvolver habilidades pessoais ou reorientar os serviços 
(BUISHI, 2003 apud Protocolo de Atenção à Saúde Bucal/Fpolis, 2006).  
 
 

 A equipe odontológica deve agir em parceria com os demais membros da equipe 

do Programa de Saúde da Família (PSF) e com a população, para que ela atue em sua 

própria saúde. Atuar de forma integrada com base epidemiológica, buscando impacto, 

controle e redução de índices para as doenças da placa bacteriana para que haja um 

estado de equilíbrio favorável entre saúde e doença. A humanização do atendimento, 

                                                 
73 Protocolo de Atenção à Saúde Bucal/Fpolis/2006 



 

188 
 

 

sua resolutividade e qualidade, a melhoria do acesso, a territorialização, e a otimização 

das ações de vigilância à saúde para prevenção e controle das doenças e agravos 

servirão como base para adequar as normas da atenção odontológica.  

 As ações educativas para promoção de práticas saudáveis e do autocuidado e as 

atividades extra-clínica devem ocupar de 15% a 20% das atividades da equipe de saúde 

bucal. A organização deste protocolo buscou atender uma necessidade do serviço de ter 

escrito as diretrizes gerais do atendimento odontológico à população para possibilitar 

que a promoção de saúde alcance todos os cidadãos que dele se utilizam. 

 Anteriormente haviam sido organizadas as normativas do Programa Capital 

Criança que se constituíram durante muitos anos como os únicos documentos 

norteadores do atendimento odontológico do serviço, ao lado das portarias de 

parâmetros de atendimento dos profissionais de saúde. Com a inclusão dos Cirurgiões-

Dentistas no Programa de Saúde da Família surgiu a necessidade de se definir 

estratégias de ação para as equipes de saúde bucal da saúde da família e como início 

deste processo a instituição proporcionou cursos de atualização e especialização em 

áreas de interesse aos cirurgiões-dentistas. O projeto de Saúde Bucal no PSF para o 

município foi escrito e discutido com os cirurgiões-dentistas da Secretaria da Saúde e as 

ações estão acontecendo ou estão em fase de implementação. O referido Protocolo foi 

construído a partir de normativas existentes no serviço e como instrumento dinâmico 

que é, está sendo apresentado para conhecimento dos profissionais, porém não se 

encerra em si e possibilita transformações a partir das práticas diárias do serviço. 

 A construção do trabalho das equipes de Saúde Bucal deve seguir as orientações 

da Portaria GM/MS 648 (de março de 2006) que: aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 

Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS). 

  

A criança 

 A criança deve ter sua primeira consulta odontológica agendada pela agente 

educadora que visita as maternidades para quando completar 30 dias de vida na ULS 

mais próxima de sua casa. Nesta visita, é entregue a mãe um kit de primeiros cuidados 

gerais do bebê que contém: folder com orientações sobre saúde bucal, folder de 
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orientações sobre uso dos componentes do kit, pomada para assadura, gaze e álcool 70 

para o curativo do coto umbilical, sabão de glicerina e termômetro. A marcação de 

consulta odontológica e a entrega do kit com orientações sobre higiene bucal são as 

primeiras ações da Secretaria de Saúde na promoção de saúde bucal da criança. Abaixo 

segue o fluxograma de atendimento do Protocolo: 

                  Fonte: Protocolo de Atenção à Saúde Bucal/Fpolis/2006 
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1) Roteiro para a primeira consulta odontológica da criança (30 dias) 

A consulta deverá ser dividida em dois momentos: 

 

1º momento 

• Anamnese: Ouvir a família; observar o comportamento da criança, captando suas 

imagens não verbais; observar a queixa principal, quando houver; perguntar sobre 

intercorrências durante a gestação: doenças, medicamentos utilizados, carências 

nutricionais, traumas, etc. 

• Preenchimento da ficha clínica: organizar os registros de um modo que seja 

compreensível e anotar tudo, se possível com autorização do responsável pelo paciente 

para o tratamento. 

• Orientações para a mãe ou responsável: pontos a considerar: 

a) Aleitamento materno  

b) Uso de bicos e chupetas 

c) Higiene da boca do bebê 

d) Dieta 

e) Uso de fluoretos 

f) Transmissibilidade da doença cárie 

2º momento 

• Exame clínico bucal: Deve-se fazer a inspeção da cavidade bucal prestando atenção 

para a presença de: dentes neonatais, dentes natais, pérolas de Epstein, nódulos, cistos, 

anomalias congênitas, problemas com freios e/ou bridas musculares, problemas com 

língua 

(tamanho, tonicidade, posicionamento), anotações na ficha clínica. 

• Encaminhamentos quando necessário. 

 

Observações: 

• A consulta de 30 dias poderá ser realizada em grupo com agendamento mensal para os 

bebês na ULS quando a demanda de bebês for significativa e assim a equipe de saúde 

bucal da ULS julgar melhor. No atendimento de grupo iniciar com as orientações aos 

pais e em seguida com o exame clínico dos bebês. Preencher a RAAC, ficha clínica 

individual e RAAI. 
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• Os cuidados com o bebê: A prevenção da cárie dentária pelo controle da dieta pode ser 

desenvolvida desde a vida intra-uterina, especificamente, a partir do quarto mês de 

gestação, período em que se inicia o desenvolvimento do paladar do bebê. A partir deste 

período a ingestão de alimentos açucarados pela mãe pode desenvolver no bebê avidez 

pelo açúcar, portanto, a implementação de novos hábitos alimentares na mãe 

proporcionará uma melhor condição de saúde bucal para o seu filho. A amamentação 

natural durante o primeiro ano de vida é fundamental para a prevenção de má oclusão, 

além da importância afetiva e nutricional, o exercício muscular durante a ordenha no 

peito favorece a respiração nasal e previne grande parte dos problemas de 

posicionamento incorreto dos dentes e das estruturas orofaciais. 

 

2) Roteiro da segunda consulta odontológica da criança 

 A segunda consulta da criança deverá ser realizada no 6o mês de vida, com o 

nascimento dos primeiros dentes de leite ou de acordo com a necessidade de cada 

criança. Deverá ser individual e agendada pela ULS, após a consulta médica ou de 

enfermagem do 5o mês. 

 Esta consulta divide-se em dois momentos: 

1º momento 

• Anamnese. 

• Orientações preventivas das doenças bucais para os responsáveis pela criança 

salientando: 

a) Higienização bucal:  

b) Dieta:  

2º momento 

• Exame clínico bucal com preenchimento da ficha clínica. 

• Encaminhamentos quando necessários. 

 

3) Consultas subseqüentes 

 As demais consultas podem ser semestrais ou de acordo com a necessidade da 

criança para tratamento clínico e manutenção de sua saúde bucal e poderão ser 

oferecidas: 
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a) Atendimento clínico nas Unidades Locais de Saúde para as crianças que estão 

fora das unidades escolares e as que necessitarem de tratamento clínico vindas das 

Creches, NEI’s e Escolas. 

b) Nas Creches e NEI’s Municipais o atendimento será coletivo e efetuado, 

basicamente com orientações sobre prevenção para crianças, pais, professores e 

encaminhamento para a ULS quando necessário. 

c) Encaminhamentos existentes: Odontopediatria no CEO (Centro de 

Especialidades Odontológicas – a partir de julho de 2006); encaminhamento à 

UFSC. 

 

O adolescente 

 Para assumir papel de relevância na sociedade, é necessário que o adolescente 

tenha acesso a bens e serviços que promovam sua saúde, educação e bem estar, sendo 

fundamental que a família e a equipe de saúde compreendam os processos da 

adolescência. Cabe à equipe de saúde bucal incorporar-se aos atendimentos de grupo de 

adolescentes e, através de linguagem apropriada para esta faixa etária, divulgar os 

conceitos de promoção de saúde bucal tão amplamente utilizados para a nossa clientela 

infantil. Deve-se buscar dar seqüência ao trabalho que vinha sendo desenvolvido com a 

criança e consolidar a idéia do autocuidado e da importância da saúde da boca para cada 

indivíduo, lembrando a importância de estimular uma alimentação saudável, 

balanceada, evitando refrigerantes, chips e doces, sempre enfatizando os cuidados com a 

higiene bucal, e uso do flúor. Dicas para a atenção ao adolescente: 

• Captação do adolescente na ULS: o acolhimento ao adolescente tem como objetivo 

humanizar e melhorar a qualidade do atendimento, ampliando o acesso dos adolescentes 

aos serviços prestados nas Unidades de Saúde, captando e estimulando essa faixa etária 

à promoção de sua saúde bucal; 

• Será nesta fase que o indivíduo consolidará, se bem orientada, uma mentalidade de 

autocuidado que irá garantir uma saúde bucal duradoura; 

• Surge uma oportunidade para as equipes de saúde (que tanto investiram na saúde bucal 

das crianças), de eliminar a solução de continuidade existente entre a infância e a vida 

adulta; 
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• Atenção especial nesta fase será o risco aumentado à doença periodontal: fica evidente 

quando se observa a alta incidência de gengivites e o surgimento da Periodontite Juvenil 

Localizada ou Generalizada; que se caracteriza pela destruição do periodonto de 

sustentação. 

• Pode ocorrer gengivite gravídica nas adolescentes gestantes; 

• Pode-se suspeitar ou diagnosticar as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) 

pelas lesões orais, haja vista a prática usual do sexo oral sem proteção; 

• Pode-se suspeitar de anorexia /bulemia nervosa pelas erosões dentárias decorrentes de 

vômitos repetidos; 

• As más-oclusões são acentuadas pelo crescimento sagital do crânio, que ocorre na 

puberdade. 

Atendimento clínico nas unidades locais de saúde: 

1) Anamnese, 

2) Exame clínico bucal (intercorrências, queixa principal, planejamento 

do tratamento odontológico). 

3) Preenchimento da ficha clínica odontológica. 

4) Orientações sobre prevenção da cárie e doenças periodontais: cárie 

dental, o que é e como acontece; higienização bucal; controle da dieta; 

uso do flúor. 

5) Atendimento clínico (restaurações, profilaxias, tartarectomias, extrações, 

aplicação de flúor tópico, entre outras ações preventivas). 

6) Encaminhamentos para especialidades quando necessário e controle 

dos retornos (referência e contra-referência). 

Atendimentos coletivos: O Dentista ou THD/ACD treinados deverão atuar junto à 

grupos de atenção nas ULS, desenvolvendo atividades de educação em saúde bucal. 

Este grupo deverá ser priorizado para os procedimentos coletivos nas escolas (0 a 14 

anos) e estimulado para sua 

inserção no programa de saúde da família. As ações educativas para promoção de 

práticas saudáveis e do autocuidado intra e extra-clínica devem ser estimuladas em 

todas as idades, visando o repasse de informações e/ou orientações sobre cuidados com 

a saúde bucal, sendo que estas ações podem ser realizadas dentro ou fora da Unidade 

Local de Saúde. Na Unidade de Saúde, deve-se utilizar o tempo de espera dos usuários 
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para o atendimento com atividades educativas e/ou ações de promoção e prevenção à 

saúde, em grupo mínimo de 10 (dez) participantes e duração mínima de 30 (trinta) 

minutos, desenvolvidas nas dependências da própria unidade. 

Já nas escolas, é necessário detectar os adolescentes de risco e encaminhá-los para a 

ULS de acordo com a necessidade, aqueles que tiverem indicação, serão referenciados 

para atendimento especializado (CEO). 

Gestantes: 

• Garantia do agendamento para tratamento odontológico da gestante que estiver 

realizando o pré-natal na ULS, com orientações sobre prevenção de doenças bucais, 

exame clínico, tratamento curativo básicos, profilaxia e adequação do meio bucal. 

• As gestantes deverão ser agendadas para a consulta odontológica após a primeira 

consulta do pré-natal e o atendimento deverá ser o mais precoce possível, pois, na 

necessidade de retornos para intervenções subseqüentes sob anestesia, estes devem ser 

feitos preferencialmente no segundo trimestre de gestação. 

• Agendamento na maternidade para a consulta da puérpera com o dentista na unidade 

local de saúde próximo à sua casa. 

• Garantia do atendimento odontológico da puérpera e mãe até o bebê completar 1 ano. 

Consulta da gestante: 

Atendimento nas unidades locais de saúde: 

1) Anamnese: intercorrências na gravidez, queixa principal, inquérito de saúde. 

2) Exame clínico bucal. 

3) Preenchimento da ficha clínica odontológica, com posterior planejamento do 

tratamento odontológico. 

4) Atendimento clínico (restaurações, profilaxias, tartarectomias, extrações, aplicação 

de flúor tópico, entre outras ações preventivas). 

5) Encaminhamentos e retornos quando necessário. 

6) O Dentista ou THD/ACD treinados deverão atuar junto a grupos de gestantes nas 

ULS, desenvolvendo atividades de educação em saúde bucal. 

 Temas que deverão ser abordados nos grupos de gestantes pelo dentista: 

• Aleitamento materno 

• Uso de bicos e chupetas 

• Transmissibilidade de bactérias causadoras da doença cárie 
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• Início da calcificação dos dentes decíduos por volta do quarto mês de vida intra-

uterina e da dentição permanente a partir do primeiro mês de vida do bebê; desta forma 

condições desfavoráveis durante a gestação, tais como: uso de medicamentos, carências 

nutricionais, infecções entre outros, podem trazer problemas na formação e 

mineralização dos dentes. 

• Desenvolvimento do paladar do bebê na vida intra-uterina (uma dieta rica em açúcares 

a partir do 4o mês de gestação pode desenvolver avidez pelo açúcar no bebê). 

• Orientações sobre a prevenção da cárie e doenças periodontais: cárie dental, o que é e 

como acontece; higienização bucal; controle da dieta; uso do flúor (a suplementação 

com flúor não é recomendada para gestantes). 

• Doenças da gengiva; alterações hormonais. 

 

 

4.4.3 EDUCAÇÃO 

 

 

Segundo o ECA, toda criança e adolescente têm direito à educação, visando 

ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I – Igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola; II – Direito de ser respeitado por seus educadores; III – 

direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores; IV – direito de organização e participação em entidades estudantis; V – 

acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência.   

Já na CF de 1988, em seu artigo 205, a Educação foi definida como “direito do 

cidadão e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade” [...]. Diante disso, o dever do Estado com a educação deve 

ser efetivado mediante a garantia de: 

I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 
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IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 

idade. 

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 

trabalhador; 

VII – atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares 

de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (Art. 54 - 

ECA).  

Em 20 de dezembro de 1996, foi instituída a Lei nº. 9.394 – Lei das Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), que define a descentralização e a autonomia das escolas e 

universidades, bem como a criação de um processo regular de avaliação do ensino 

brasileiro.  

Pode-se citar três artigos da referida Lei em relação à Educação Infantil: 

Art.29 - “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade”; 

Art. 30 – A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades 

equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 

quatro a seis anos de idade; 

Art. 31- Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 

registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

ensino fundamental. 

Já em relação ao Ensino Fundamental, a LDB/96 define em seu artigo 34, que 

a jornada escolar no ensino fundamenta incluirá pelo menos quatro horas de trabalho 

efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na 

escola. Além disso, complementa com o parágrafo 2º do mesmo artigo, que o ensino 

fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino.   

Portanto, em termos legais, evidencia-se o compromisso com uma educação de 

período integral, de melhor qualidade e acessível a todo cidadão, mas que na prática 
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encontra muitos desafios, entre os quais, os recursos orçamentários e financeiros. Nesse 

sentido, a CF de 1988, estabelece à União aplicar anualmente nunca menos que 18% 

dos recursos, e aos Estados e municípios 25% de sua arrecadação nesta área.  

No Município de Florianópolis, a Lei nº 7.508/07 do Sistema Municipal de 

Ensino, garantiu em seu artigo 27, que não se aplique menos de 30% na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. Com a Emenda Constitucional nº. 014/96, o Município 

passa a ter a obrigação de aplicar no mínimo 15% no ensino fundamental, e o restante 

para a educação infantil e outras ações. 

A Constituição Federal definiu as competências de cada esfera de governo na 

gestão da política de Educação. À União e aos Estados cabe o papel de estabelecer, 

em colaboração com os municípios, competências e diretrizes curriculares e garantia de 

um padrão mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técnica e financeira.  

Contudo, os Estados devem atuar prioritariamente no Ensino Fundamental e Médio, 

enquanto os Municípios têm a responsabilidade sobre o Ensino Fundamental e a 

Educação Infantil (creches e pré-escolas), e ainda Educação de Jovens e Adultos. 

Até 2006, o FUNDEF74, distribuía os recursos prioritariamente para o Ensino 

Fundamental, e a partir de 2007, foi criado o FUNDEB75, que garante recursos para toda 

a Educação Básica. No ano de 2007, o Governo Federal implementou o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, em regime de colaboração com os Municípios, 

Distrito Federal e Estados, e com a participação das famílias e da comunidade, mediante 

programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela 

melhoria da qualidade da educação básica. O Município de Florianópolis foi um dos 

primeiros a assinar o Termo de Adesão do Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE, sendo que nele, o município se compromete com 28 (vinte e oito) Diretrizes, 

sendo elas: 

I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a 

atingir;  

II- alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os 

resultados por exame periódico específico; 

                                                 
74 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. 
75 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação. 
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III- acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua 

freqüência e do seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas 

periodicamente;  

IV- combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de 

práticas como aulas de reforço no contra-turno, estudos de recuperação e progressão 

parcial; 

V- combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-

freqüência do educando e sua superação;  

VI- matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência; 

VII- ampliar as possibilidades de permanência do educando sob 

responsabilidade da escola para além da jornada regular; 

VIII- valorizar a formação ética, artística e a educação física; 

IX- garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais 

especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas 

escolas públicas; 

X- promover a educação infantil; 

XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos; 

XII- instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação 

inicial e continuada de profissionais da educação; 

XIII- implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da 

educação, privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho; 

XIV- valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo 

desempenho eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, 

responsabilidade, realização de projetos e trabalhos especializados, cursos de 

atualização e desenvolvimento profissional; 

XV - dar conseqüência ao período probatório, tornando o professor efetivo 

estável após avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local; 

XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto 

político pedagógico, respeitadas as especificidades de cada escola; 

XVII - incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que 

acompanhem as dificuldades enfrentadas pelo professor; 
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XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e 

exoneração de diretor de escola; 

XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, 

com ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. 

XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de 

Educação, as políticas públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo 

institucionais, de continuidade das ações efetivas, preservando a memória daquelas 

realizadas; 

XXI - zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo 

o funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social; 

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino; 

XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando 

inexistentes; 

XXIV - integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como 

saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da 

identidade do educando com sua escola; 

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos 

educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo 

monitoramento das ações e consecução das metas do compromisso; 

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar 

aqueles espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela 

comunidade escolar;  

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da 

infra-estrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas; 

XXVIII  - Organizar um comitê local do compromisso, com representantes das 

associações de empresários, trabalhadores, sociedade civil, ministério público, 

conselho tutelar e dirigentes do sistema educacional público, encarregado da 

mobilização da sociedade e do acompanhamento das metas de evolução do IDEB. 
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Segundo consta no PMAS 2010-201376, o Município de Florianópolis conta com 

370 estabelecimentos de ensino, sendo 149 de Educação Infantil, 110 de Ensino 

Fundamental, 48 de Ensino Médio, 02 de Educação Profissional, 21 de Educação de 

Jovens e Adultos, 06 de Educação Especial, e 16 de Ensino Superior, divididos entre a 

esfera governamental - nas três esferas, e da rede particular, conforme segue: 

 

Número de estabelecimentos por nível de ensino e por esfera de atendimento 

Nível de Ensino Número de Estabelecimentos 

Federal Estadual * Municipal    Particular Total 

Educação Infantil 01 17 73 58 149 

Ensino Fundamental 01 39 36 34 110 

Ensino Médio 02 27 - 19 48 

Educ. Jovens/Adultos 01 10 01 09 21 

Educação Especial - - - 06 06 

Ensino Superior 02 01 - 13 16 

Fonte: MEC / INEP/ Censo Escolar 2008 (IN: PMAS 2010-2013)  

 

O número total de alunos é de 122.363, sendo 15.081 de Educação Infantil, 

49.405 de Educação Fundamental, 15.930 do Ensino Médio, 1.463 de Educação 

Profissional, 9.301 de Educação de Jovens e Adultos, 985 de Educação Especial e 

30.198 do Ensino Superior (2007), abrangendo as diferentes esferas de governo e a rede 

particular, conforme o Censo Escolar do ano 2008 do Ministério de Educação. 

 

Número de alunos por nível de ensino e por esfera de atendimento - 2008 

Nível de Ensino Número de Alunos 

Federal Estadual Municipal Particular Total 

Educação Infantil 259 582 8.985 5.255 15.081 

Ensino Fundamental 626 20.653 15.487 12.639 49.405 

Ensino Médio 506 10.041 - 5.383 15.930 

Educação Profissional 1.337 66 - 60 1.463 

                                                 
76 Texto adaptado do PMAS 2010-2013. 
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Educ.Jovens/ Adultos 147 5.692 1.581 1.881 9.301 

Educação Especial 27 204 286 468 985 

* Ensino Superior  18.474 5.658 - 6.066 30.198 

Fonte: MEC / INEP/ Censo Escolar 2008 (IN: PMAS 2010-2013)  
*Censo Escolar Educação Superior ano 2007. 

 

A Secretaria Municipal de Educação gerencia uma rede composta por 116 

unidades escolares, atendendo 27.331 alunos (jul/ 2009). A Educação Infantil possui 71 

unidades, sendo 48 creches (de 0 a 06 anos), e 23 Núcleos de Educação Infantil; e mais 

07 Núcleos de Educação Infantil vinculados em escolas de Ensino Fundamental. 

Conforme dados demonstrados a seguir, a Educação Infantil da Rede Municipal de 

Ensino, atende 10.263 crianças (jul./ 2009). Já o Ensino Fundamental possui 26 escolas 

básicas e 10 escolas desdobradas, atendendo 15.626 alunos (jul./2009). A Educação de 

Jovens e Adultos – EJA’s possui 11 núcleos, com 58 turmas, atendendo 1.442 alunos 

(jul./2009).  

  

Nível de Ensino, nº de unidades, nº de alunos e de turmas da Rede Municipal – 

2009 

R

E

D

E

 

M

U

N

I

C

I

P

A

L 

Nível Característica Atendimento Total de 

Unidades 

Total de 

Alunos 

Total de 

Turmas 

Educação 

Infantil 

Creches 00 a 06 anos 48 6.039 307 

208 

15 

NEI’s 

NEI´s Vinculados 

03 a 06 anos 

03 a 06 anos 

23 

07 

3.900 

324 

Ensino 

Fundamental 

Escolas Básicas 1ª a 8ª série 26 14.717 573 

 

49 

Escolas 

Desdobradas 
1ª a 4ª série 10 909 

Educ.Jovens 

Adultos 
Núcleos Curso EJA 11 1.442 58 

Convênios 

com ONG’s 
Entidades 

00 a 06 anos 20 2.030 - 

07 a 14 anos 45 5.755 - 

Fonte: DIOBE / GEINFE /SME, jul. 2009 (IN: PMAS 2010-2013) 
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4.4.3.1  Educação Infantil 

 

No Brasil, a Educação Infantil, foi reconhecida como primeiro nível da 

Educação Básica pela LDB/96, a qual reafirma o disposto na CF de 1988 e no ECA, o 

que revela uma conquista social. Nessa perspectiva, a Educação Infantil tem como 

função a educação da criança e o cuidado com ela de forma indissociável, 

reconhecendo-a como sujeito social de direitos e consolidando a infância enquanto uma 

categoria social e histórica. Aliado a esse reconhecimento, o trabalho em creches e pré-

escolas passa a ter uma função de complementaridade à ação da família (PME, 2009).  

A Rede de Educação Infantil possui suas 48 unidades localizadas: 11 na área 

continental, 17 na região central, 09 na região norte, 10 na região sul e 01 na região leste 

da Ilha. Já os NEIS, em número de 30, estão concentrados no interior da Ilha, em 

número de 22, e apenas 08 entre a região central e continental.   

 

Creches da Rede Municipal de Ensino, localização, nº de alunos matriculados 2009 

UNIDADE ESCOLAR LOCALIZAÇÃO ALUNOS 

MATRICULADOS 

1 – Creche Abraão Abraão 42 

2 – Creche Almte. Lucas A Boiteux Centro 262 

3- Creche Altino Dealtino Cabral Sto Antônio Lisboa 47 

4- Creche Anjo da Guarda Trindade 121 

5 – Creche Anna Spyros Dimatos Tapera 128 

6 - Creche APAM Morro das Pedras Morro das Pedras 48 

7- Creche Bem-te-vi Centro 150 

8 – Creche Caetana M. Dias Ribeirão da Ilha 239 

9 – Creche Celso Pamplona Jardim Atlântico 107 

10 – Creche Chico Mendes Novo Horizonte 136 

 

 

Creches da Rede Municipal de Ensino, localização, nº de alunos matriculados 2009 

UNIDADE ESCOLAR LOCALIZAÇÃO ALUNOS 

MATRICULADOS 
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11 – Creche Conj. Hab. Chico Mendes Monte Cristo 130 

12- Creche Cristo Redentor Centro 89 

13 – Creche Diamantina da Conceição Rio Tavares 151 

14 – Creche Dona Cota Abraão 147 

15 – Creche Doralice T. Bastos Canasvieiras 234 

16- Creche Elisabete Nunes Anderle Barra da Lagoa 41 

17 – Creche Fermíno Fco. Vieira Córrego Grande 193 

18 – Creche Francisca I. Lopes Areias M. Pedras 129 

19 – Creche Franklin Cascaes Ponta da Canas 75 

20 – Creche Hermenegilda C. Jaques Ratones 94 

21 – Creche Idalina Ôchoa Carianos 180 

22 – Creche Ilha-Continente Capoeiras 93 

23 – Creche Ingleses Ingleses 264 

24- Creche Irmã  Scheilla Campeche 75 

25 – Creche Irmão Celso Agronômica 119 

26 – Creche Jardim Atlântico Jardim Atlântico 118 

27 – Creche Joaquina Maria Peres Itacorubi 148 

28 – Creche Joel R. de Freitas Monte Cristo 107 

29- Creche Machado de Assis Capoeiras 131 

30 – Creche Marcelino Barcelos Dutra Ribeirão da Ilha 41 

31 – Creche Maria Barreiros Coloninha 106 

32 – Creche Maria Nair da Silva Faz. Rio Tavares 135 

33 – Creche Mon. Frederico Hobold Cost. do Pirajubaé 143 

34- Creche Monteiro Lobato Carianos 96 

35- Creche Morro do Mocotó Morro Queimada 99 

36 – Creche Morro da Queimada José Mendes 93 

37 – Creche Múquem Rio Vermelho 33 

38 – Creche N. Senhora Aparecida Pantanal 100 

39- Creche N. Senhora Lourdes Agronômica 139 

40 – Creche Orlandina Cordeiro Saco Grande II 230 

41 – Creche Paulo Michels Sapé 94 
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Creches da Rede Municipal de Ensino, localização, nº de alunos matriculados 2009 

UNIDADE ESCOLAR LOCALIZAÇÃO ALUNOS 

MATRICULADOS 

42 – Creche Rosa Maria Pires Agronômica 51 

43 – Creche Sta. Terezinha M. Jesus Prainha 109 

44 – Creche Stella Maris C. Carneiro Ponta das Canas 164 

45 – Creche Vargem Pequena Vargem Pequena 132 

46 – Creche Vila Cachoeira Saco Grande II 150 

47 – Creche Vila União Var. do Bom Jesus 114 

48 – Creche Waldemar S. Filho Trindade 212 

 TOTAL 6.039 

Fonte: DIOBE / GEINFE / SME , jul. 2009 (IN: PMAS 2010-2013) 

 

Núcleos de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino 2009 

UNIDADE ESCOLAR LOCALIZAÇÃO NÚMERO DE 

MATRÍCULA 

1 – NEI Armação  Armação 163 

2 – NEI Barreira do Janga Saco Grande 152 

3 – NEI Caeira da Barra do Sul Caieira da Barra do Sul 48 

4 – NEI Campeche Campeche 250 

5 – NEI Canto da lagoa Canto da Lagoa 74 

6 – NEI Carianos Carianos 114 

7 - NEI Colônia Z-11 Barra da Lagoa 141 

8 - NEI Coqueiros Coqueiros 162 

9 - NEI Costeira Costeira do Pirajubaé 178 

10 - NEI Ingleses Ingleses 102 

11 - NEI João Machado da Silva Agronômica 92 

12 - NEI Judite F. de Lima João Paulo 129 

13 - NEI Luiz Paulo da Silva .Santinho 158 

14 - NEI Maria Salomé dos Santos Sambaqui 120 

15 - NEI Nagib Jabor Estreito 112 

16 - NEI Osvaldina Silva Lagoa da Conceição 211 

17 - NEI Pântano do Sul Pântano do Sul 46 
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Núcleos de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino 2009 

UNIDADE ESCOLAR LOCALIZAÇÃO NÚMERO DE 

MATRÍCULA 

18 - NEI Praia dos Ingleses Ingleses  

19 - NEI Ponta do Morro Vargem do Bom Jesus 127 

20 - NEI Raul Francisco Lisboa Santo Antônio de Lisboa 143 

21 - NEI Sto. Antônio de Pádua João Paulo 153 

22 - NEI São João Batista Rio Vermelho 255 

23 - NEI Tapera Tapera 156 

Subtotal - 3.900 

1 - NEI Vinculado Costa Lagoa Costa da Lagoa 33 

2 - NEI Vinculado Costa Dentro Costa de Dentro 25 

3 - NEI Vinculado Jurerê Jurerê  106 

4 - NEI Vinculado Morro Horácio Morro do Horácio 47 

5 - NEI Vinculado Praia Forte Jurerê Internacional 46 

6 - NEI Vinculado Retiro da Lagoa Retiro da Lagoa 43 

7 - NEI Vinculado Vargem Grande Vargem Grande 24 

Subtotal - 324 

TOTAL GERAL EDUCAÇÃO INFANTIL  10.263 

Fonte: DIOBE / GEINFE / SME, jul. 2009 (IN: PMAS 2010-2013) 

 

4.4.3.2  Ensino Fundamental 

 

O Ensino Fundamental, considerado como nível constitutivo da Educação 

Básica, objetiva oferecer serviços e oportunidades educativas requeridas para o 

atendimento das necessidades básicas de aprendizagem das crianças e adolescentes, 

visando à formação e ao exercício da cidadania (PME, 2009). 

Assim, em relação ao Ensino Fundamental, a rede municipal é composta de 26 

Escolas Básicas localizadas: 09 na região norte, 05 na região sul, 04 na região leste e 01 

escola na região do continente, e 07 na região do central, como apontada na tabela 

seguinte:  
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Escolas Básicas, localização e número de matrícula – 2009 

ESCOLA DISTRITO MATRÍCULAS 

1 – E.B. Acácio Garibaldi São Thiago Barra da Lagoa 519 

2-  E.B Adotiva Liberato Valentin Costeira do Pirajubaé 371 

3 – E.B. Albertina Madalena Dias Vargem Grande 686 

4 – E.B. Almirante Carvalhal Coqueiros 495 

5 – E.B. Anísio Teixeira Costeira do Pirajubaé 471 

6 – E.B. Antônio Paschoal Apóstolo Rio Vermelho 504 

7 – E.B. Batista Pereira Alto Ribeirão 963 

8 – E.B. Beatriz Souza Brito Pantanal 493 

9 – E.B. Brigadeiro Eduardo Gomes Campeche 748 

10 – E.B. Dilma Lúcia dos Santos Armação do Pântano do Sul 644 

11 – E.B. Donícia Maria da Costa Saco Grande II 535 

12 – E.B. Gentil Mathias da Silva Ingleses 803 

13 – E.B. Henrique Veras Lagoa da Conceição 474 

14 – E.B. Intendente Aricomedes da Silva Cachoeira do Bom Jesus 535 

15 – E.B. João Alfredo Rohr Córrego Grande 283 

16 – E.B. João Gonçalves Pinheiro Rio Tavares 591 

17 – E.B. José Amaro Cordeiro Morro das Pedras 291 

18 – E.B. José do Valle Pereira Saco Grande I 601 

19 – E.B. Luiz Cândido da Luz Vargem do Bom Jesus 738 

20 – E.B. Mâncio Costa Ratones 423 

21 – E.B. Maria Conceição Nunes Rio Vermelho 693 

22 – E.B. Maria Tomázia Coelho Santinho 603 

23 – E.B. Osmar Cunha Canasvieiras 1.062 

24 – E.B.Osvaldo Machado Ponta das Canas 480 

25 – E.B. Paulo Fontes Sto Antônio de Lisboa 404 

26 – E.B. Vitor Miguel de Souza Itacorubi 307 

TOTAL  14.717 

Fonte: DIOBE / GEINFE / SME, jul. 2009 (IN: PMAS 2010-2013) 
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Já as Escolas Desdobradas (que atendem somente as séries iniciais do Ensino 

Fundamental), se concentram na região da Ilha, sendo 02 escolas no sul, 03 no norte, 03 

no leste, 01 na região do Maciço, e 01 no centro, conforme segue. 

 

Escolas Desdobradas, localização, número de matrícula – jul.2009 

ESCOLA LOCALIDADE MATRÍCULAS 

1 – Escola D. Costa da Lagoa Costa da Lagoa 43 

2 – Escola D. Costa de Dentro Costa de Dentro 62 

3 – Escola D. João Francisco Garcez Canto da Lagoa 71 

4 – Escola D. José Jacinto Cardoso Serrinha - Trindade 200 

5- Escola D. Jurerê Jurerê 96 

7 – Escola D. Lupércio B. da Silva + anexo Ribeirão da Ilha 59 

8 – Escola D. Marcolino J. de Lima Barra do Sambaqui 134 

9 – Escola D. Osvaldo Galupo Morro do Horácio 75 

10 - Escola D. Praia do Forte Jurerê Internacional 74 

11 - Escola D. Retiro da Lagoa Lagoa da Conceição 95 

TOTAL  909 

TOTAL GERAL ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  
15.626 

Fonte: DIOBE / GEINFE / SME, jul. 2009 (IN: PMAS 2010-2013) 

 

 

4.4.3.3 – Educação Complementar 

 

A Secretaria de Educação também mantém convênios com 20 entidades não-

governamentais para Educação Infantil e 45 entidades de Educação Complementar 

(estas para o período extra-escolar), através da concessão de professores e de merenda 

escolar. As entidades de Educação Infantil atendem 2.030 crianças e as entidades de 

Educação Complementar atendem 5.755 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos77. 

                                                 
77 Vale destacar que grande parte destas entidades, senão a sua totalidade, são de assistência social, e, 
portanto, já foram citadas nas ações de assistência social, assim como nas ONG’s registradas no 
CMDCA.  
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Segue a relação das entidades conveniadas e o respectivo número de crianças 

atendidas. 

 

    Relação das Entidades Conveniadas e o respectivo número de crianças atendidas 

ENTIDADES CONVENIADAS 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR 

Ação Atlética Vento Sul  60 

Ação Social Missão  80 

Ação Social Paroquial dos Ingleses – Madre 

Teresa 
 60 

Ação Social São Luiz  120 

ACIC - Assoc. Catarinense para Integracao do 

Cego 
 240 

AEBAS – Centro de Assistencia Social  80 

AFLODEF – Assoc. Florianapolitana de 

Deficientes Fisicos 
 80 

APAE - Inst de Ed. Especial  720 

APAM – Morro das Pedras  120 

ASMOP - Associacao de Moradores Lagoa 

do Peri 
54  

Assoc de Surdos da Grande Florianopolis 

ASGF 
 40 

Assoc. Cult. e Comum. da Coloninha - A 

Casa do Povo 
70  

Assoc. de Moradores da Vila Aparecida  120 

Assoc. Florianopolitana de Voluntários 

(AFLOV) 
109  

Assoc. Gente Amiga  60 

Associacao dos Amigos do Centro de 

Atividades Comunitarias Chico Mendes 
 100 

Casa da Criança do Morro da Penitenciária  160 
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Casa São José  160 

CCPAN  40 

CEAFIS - Centro de Apoio a Formação 

Integral do Ser 
 80 

CEC Chico Mendes  140 

CEC Costeira  120 

CEC Criança Fazendo Arte  200 

CEC Itacorubi  140 

CEC Monte Verde  100 

ENTIDADES CONVENIADAS 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR 

CEC Novo Horizonte  110 

CEC Promorar  100 

CEC Tapera  160 

CEC Vila União  130 

CEIFA - Centro de Integracao Familiar   40 

Centro de Evangelização Popular – CEDEP  200 

Centro Espírita Raul Machado  30 

Centro Espiritual Estrela Guia (Creche do 

Hildo) 

51  

CEVAHUMOS - Centro de Valoriz.  Hum. 

Moral e Social 

 120 

COMOSG - Conselho dos Moradores do Saco 

Grande 

 180 

Conselho Comumunitário da Coloninha (CC 

Coloninha) 

120 100 

Conselho Com. do Conj. Hab. Panorama (CEI 

Panorama) 

44  

Conselho Com. da Costeira do Pirajubaé – 

Creche Crescer 

93  

Conselho Comunitário de Capoeiras  20 
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Conselho Comunitário de Capoeiras  115 

Conselho Comunitário de Coqueiros 44  

Conselho Comunitário do Monte Verde –

CCMV 
90  

Creche do Duduco 134  

Creche Ns da Boa Viagem – Conselho Com. 

Saco Limões 
188  

Creche São Francisco de Assis 143  

Fundação Vidal Ramos  100 

ENTIDADES CONVENIADAS 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR 

Grupo de Apoio Prev.  Aids (Lar Recanto do 

Carinho) 
27 40 

Grupo Esc. Irmão Delmiro (Centro Espirita 

Seara dos Pobres) 
90  

GTCC - Grupo de Trab Com Catarinense Proj 

Caieira 21 
 120 

Irmandade do Divino Espírito Santo (CEI 

Girassol) 
204  

Lar Fabiano de Cristo 105 80 

Obras Assistenciais Dom Orione  140 

Obras Sociais da Com. Paroquial de 

Coqueiros - Casa Lar 
 30 

Projeto Herdeiros do Futuro  120 

Promenor  200 

Seara Espírita Entreposto da Fé (SEEDE) 70 200 

Sociedade Alfa Gente 180 110 

Sociedade Divina Providência (Centro Educ. 

Ns Mont Serrat) 
122  

Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho 

e Educação (SERTE) 
92  
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União Catarinense de Educação  290 

TOTAL 2.030 5.755 

Fonte: DIOBE / GEINFE / SME, jul. 2009 (IN: PMAS 2010-2013) 

  

 

4.4.4   Cultura 

 

 O Capítulo III da CF também tem por temática a Educação, a Cultura e o 

Desporto. Acerca destes últimos, defende que o Estado deverá garantir a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais; bem como fomentar 

práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um.   

O Capítulo VI do ECA explana acerca do Direito à Educação, à Cultura, ao 

Esporte e ao Lazer. Segundo o Art. 59 deste Estatuto, os municípios, com o apoio dos 

Estados e da União, devem estimular e facilitar a destinação de recursos e espaços para 

programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e juventude. 

Conforme segue, instituição prestadora de serviços nesta área:  

 

 

FUNDAÇÃO CULTURAL FRANKLIN CASCAES 

 

A Fundação Franklin Cascaes investe em programas, projetos, pesquisas, 

publicações, eventos, manutenção de bibliotecas, centros de documentação, galerias e 

em ações de incentivo à produção cultural. Também atua no resgate da história e da 

memória de Florianópolis, promovendo e divulgando as manifestações culturais 

tradicionais e contemporâneas, além de preservar o patrimônio cultural material e 

imaterial da cidade.  

Dentre suas atividades, podemos destacar algumas ações da Fundação que 

também contemplam o público infanto-juvenil. Uma delas é a Monitoria da Galeria 

Municipal de Artes Pedro Paulo Vecchietti, onde, a partir de agendamento, 

disponibiliza-se um educador para o incentivo e auxílio das pessoas na leitura de obras 
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de artes. Dentre o público, crianças e adolescentes, através de suas escolas, passam a ser 

inseridos no mundo das artes.  

 A seguir, outros projetos realizados pela respectiva Fundação: 

 

Projeto Nossa Cidade, Nossa Memória 

 

O Projeto tem por objetivo, divulgar e aproximar a Casa da Memória78 como 

espaço público de organização, preservação, pesquisa e disseminação dos diversos 

registros (documentais, visuais, sonoros e bibliográficos), junto aos alunos do Ensino 

Fundamental e professores das Escolas Básicas da Rede Pública de Ensino. As 

atividades consistem na realização de aulas expositivas e dialogadas, com duração de 90 

(noventa) minutos para cada grupo de alunos. Nas apresentações, são discutidas as 

alterações provocadas nos mais variados períodos históricos e as implicações sociais, 

paisagísticas e arquitetônicas decorrentes do desenvolvimento do município. Tal ação 

tem possibilitado o despertar de uma consciência individual e coletiva em relação a 

preservação da memória da cidade, além de uma prática cidadã que pode contribuir para 

a elevação cultural da população de Florianópolis. Ao trabalhar com o publico infanto-

juvenil, a Casa da Memória cumpre, portanto, com seu papel social, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma política de educação patrimonial, possibilitando o acesso das 

camadas populares e das novas gerações aos registros e bens produzidos pela 

humanidade. 

 

Oficinas de Arte e Educação nas comunidades 

 

  Criado em 1995, o projeto Oficinas de Arte-Educação nas Comunidades tem 

como objetivo reforçar a auto-estima dos participantes, proporcionando oportunidades 

de geração de emprego e renda, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas e para o convívio em comunidade. São oferecidas oficinas gratuitas nas 

áreas de música, teatro, artesanato, cultura popular, arte circense e dança em diversos 

bairros da Ilha e na região continental. As oficinas são realizadas em parceria com 

                                                 
78 A Casa da Memória, Centro de Documentação do município, tem por objetivo recolher, preservar e 
difundir a memória e a história de Florianópolis. 
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associações, escolas municipais e estaduais, conselhos comunitários, igrejas, centros 

culturais, e também com unidades administradas pela Fundação Cultural de 

Florianópolis.  

 

Projeto Orquestra Escola 

 

O Projeto Orquestra Escola é gerido pela Fundação Franklin Cascaes com 

patrocínio da Tractebel Energia S.A. A iniciativa visa à inclusão social de pessoas por 

meio da música, em especial crianças e jovens, contribuindo para a plena cidadania. 

Realizado gratuitamente no Forte Santa Bárbara, sede da Fundação, o projeto abrange o 

ensino musical através de aulas em grupo, estudos individuais orientados, ensaios de 

naipe, apresentações e concertos para profissionalização num período médio de dois 

anos. Os alunos que atingem melhor preparação podem ingressar na Orquestra 

Sinfônica Juvenil e, posteriormente, na Orquestra Sinfônica de Florianópolis.  

 

 

Floripa Teatro – Festival de Teatro Isnard Azevedo 

 

O Festival de Teatro foi criado em 1993 para dinamizar a vida cultural da 

cidade, estimular a troca de experiências, e contribuir para a formação de platéia. 

Atualmente, a mostra vem ganhando maiores proporções. Em 2009, contou com a maior 

grade de programação da história do festival, ampliando o acesso da população aos bens 

culturais. 

 Todos os espetáculos de rua apresentados são gratuitos e abertos ao público. As 

peças infantis também têm entrada franca, com distribuição de ingressos a grupos de 

alunos de escolas públicas previamente agendadas. Além dos espetáculos nos teatros e 

lonas instaladas em algumas comunidades na Ilha e na região continental, há uma 

agenda paralela com apresentações ao ar livre, lançamento de revista, encontro de teatro 

de rua, palestra, entre outras atividades.  
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Causos do Frankolino 
 
 

O Projeto consiste na produção e circulação do Espetáculo Causos do 

Frankolino , baseado nas pesquisas dos causos contatos pelo professor e folclorista 

Franklin Cascaes. Mesclando teatro de animação, contação de história e música, o 

espetáculo entrelaça realidade e ficção para levar ao público histórias do imaginário 

popular relacionadas às crenças e costumes da herança cultural açoriana. Com 

elementos animados, a narrativa permite o contato com diversas linguagens artísticas, 

num trabalho teatral que visa dialogar com a platéia. Assim, interage com o público 

infantil reproduzindo temas pesquisados pelo folclorista catarinense em suas andanças 

pelo interior da Ilha. A apresentação é conduzida pelo boneco manipulado pela atriz e 

arte-educadora Andréa Rihl, funcionária da Fundação.  

Além de homenagear o artista e pesquisador com o nome pelo qual ele era 

carinhosamente chamado por pescadores e nativos da Ilha de Santa Catarina, Frankolino 

também reproduz a própria imagem de Cascaes. O projeto tem por preceito oportunizar 

as crianças o fortalecimento da cultura municipal, através do conhecimento mítico e 

mágico das comunidades, com base no que o próprio Franklin Cascaes reproduzia: 

“Conhecer para Amar”.  

A execução do referido projeto, que visa a disseminação do conhecimento, do 

saber popular, e a democratização da Arte, através da pesquisa da linguagem teatral; é 

direcionada para as séries iniciais da Educação Fundamental do ensino público de 

Florianópolis, sendo que a as apresentações têm duração de cerca de 50 (cinqüenta) 

minutos e são realizadas nas escolas. Todo o conteúdo do espetáculo pode ser 

trabalhado prévia e posteriormente pela professora, numa proposta de Teatro-Educação. 

 

 

Mostra de Dança Infantil 
 

  A 9ª Mostra de Dança Infantil de Florianópolis - A Noite é uma Criança - não 

tem caráter competitivo e o objetivo é mostrar aos pais, familiares e a toda comunidade 

da dança, o trabalho desenvolvido durante o ano letivo, além de estimular as formas 

inovadoras de pesquisa em dança, divulgar e incentivar a dança como forma de 
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expressão, valorizar e incentivar o intercâmbio entre grupos e bailarinos e promover a 

dança-educação.  

 

 

4.4.5 Esporte 

 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE FLORIANÓPOLIS 
 
 
 A Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis desenvolve um trabalho em 

várias áreas do esporte amador da capital, apoiando eventos esportivos e 

disponibilizando recursos financeiros, logísticos, infra-estrutura e parcerias. Tem como 

objetivos: desenvolver projetos esportivos voltados à Comunidade; propiciar a 

iniciação, formação, treinamento e aperfeiçoamento nas várias modalidades esportivas; 

ampliar a representatividade do Município através do desenvolvimento de atividades 

esportivas e eventos nas esferas Estadual, Nacional e Internacional; Privilegiar a 

execução política de recreação, lazer e iniciação esportiva em favor das crianças e dos 

adolescentes, sobretudo de comunidades carentes, visando seu desenvolvimento psico-

motor e sua integração social; conjugar esforços do Poder Público e da comunidade para 

o desenvolvimento do esporte amador em Florianópolis e criar políticas municipais de 

esporte. Os atletas têm o apoio necessário para desenvolver suas atividades da melhor 

forma possível, e assim representar nossa capital nas mais diversas competições. Os 

projetos sociais administrados pela Fundação abrem oportunidade a milhares de jovens 

carentes de praticar esportes, constituindo assim uma integração social entre as 

comunidades de Florianópolis. 

 Mais especificamente na área da infância e adolescência, a referida Fundação 

desenvolve o Projeto Brinca Comunidade, voltado para a recreação e lazer. Este projeto 

consiste na disponibilidade de equipamentos e atividades para toda a comunidade, mas 

apresenta grande público infanto-juvenil. Além disso, a Fundação também coordena os 

Jogos Escolares em escolas do município de Florianópolis.  
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Os objetivos, metas e ações nestas áreas, apesar de já indiretamente 

contempladas nos Planos Municipais Educação, Saúde e de Assistência Social, bem 

como nos indicativos da última Conferência Municipal da Criança e do Adolescente do 

município, não apresentam Planos específicos; além de outros documentos, como o 

Termo de Compromisso de Gestão da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, por 

exemplo, não haver referência a metas e ações específicas ao público infanto-juvenil 
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CAPÍTULO V 

 

METAS 2010-2013 

 

 

 

5.1  ASSISTÊNCIA SOCIAL79 

 

Tendo por base o Plano Municipal de Assistência Social, elaborado em 2010 e 

com vigência até o ano de 2013, cabe destacar alguns objetivos, metas e ações para a 

infância e a adolescência do município no que se refere a esta área. Podem-se observar 

também os indicativos da VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, conforme item das Conferências Municipais (vide página 49), que 

explicitam a participação social na proposição de ações para o público infanto-juvenil 

na área da assistência social, bem como em áreas afins.  

 

DE TODOS OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

 

�Implantar do Plano Municipal de Capacitação, em consonância com os 

fundamentos da educação permanente. As capacitações não devem ser 

restritivas, mas sim abranger profissionais, gestores, conselheiros, técnicos 

administrativos, tanto da rede governamental como não governamental, que 

compõe a rede socioassistencial. Atentando que a capacitação deve adequar-se 

aos diferentes públicos e garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência.  

�Implantar o Sistema de Atendimento e Acompanhamento Informatizado, em 

rede, integrando todos os serviços, tornando possível o cruzamento de 

informações e a elaboração de um perfil mais fidedigno dos usuários da 

Assistência Social no município. 

�Realização de Concurso Público e Elaboração de diagnóstico da situação de 

gestão do trabalho, objetivando identificar a demanda de profissionais 

                                                 
79  Objetivos, Metas e Ações retiradas do Plano Municipal de Assistência Social (2010 - 2013). 
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(técnicos, administrativos e apoio) necessários para eficiência e eficácia dos 

serviços prestados. Este diagnóstico subsidiará a realização de concurso público. 

�Elaboração do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 

de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária80, 

reconhecendo a importância do fortalecimento de políticas que visem o 

paradigma da proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e 

comunitários preconizados pelo ECA, para que as crianças e os adolescentes do 

município possam ser efetivamente vistos de forma indissociável de seu 

contexto familiar e comunitário. 

 

DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

1. Expandir o PAIF/ CRAS nos seguintes bairros ou comunidades:  

 

Distribuição dos CRAS por Região do Município 
Região Bairro/ Comunidade  

Centro 
 

CRAS Centro 1: Centro 
CRAS Centro 2: Agronômica e proximidades (novo) 

Continente 

CRAS Continente 1: Estreito e proximidades 
CRAS Continente 2: Capoeiras e proximidades 
CRAS Continente 3: Vila Aparecida e proximidades (novo) 
CRAS Continente 4: Coloninha ou Jd.Atlântico e proximidades (novo) 

Norte 
CRAS Norte 1: Canasvieiras e proximidades 
CRAS Norte 2: Ingleses (novo) 
CRAS Norte 3: Saco Grande/ Monte Verde e proximidades (novo) 

Sul 
CRAS Sul 1: Saco dos Limões  
CRAS Sul 2: Tapera (novo) 
CRAS Sul 3: Campeche ou Rio Tavares e proximidades (novo) 

Leste CRAS Leste 1:  Lagoa e proximidades (novo)  
 

2.  Garantir a expansão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(06 -14 anos), em 1.300 metas, considerando-se a possibilidade de executá-los, de 

forma direta, na Cidade da Criança/ Passarela Nego Quirido (500), e junto aos Centros 

Multiuso previstos para o Norte (100) e Sul da Ilha (150) 
                                                 
80    Este item não apresenta como fonte o PMAS 2010-2013, mas representa uma meta do Plano em 
questão, contemplando a discussão dos atores envolvidos, e tendo por base a premissa de garantia dos 
direitos afirmados pelo ECA para as crianças e adolescentes do município de Florianópolis.  
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3. Implantar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 00-06 anos e 

suas famílias visando afiançar a segurança de convívio familiar e comunitário, de 

desenvolvimento da autonomia e de promoção e fortalecimento de vínculos. Objetiva-se 

que o Serviço seja oferecido nos CRAS ou em sua área de abrangência. O número de 

crianças atendidas dependerá da adesão das famílias ao serviço. 

 

4. Implantar a Rede Integrada de Ações Socioeducativas – RIAS que será 

constituída pelo conjunto das práticas socioeducativas no município a qual se integrarão 

também as Entidades Não Governamentais, com vínculos SUAS, que desenvolvem 

ações dessa natureza com crianças e adolescentes.  

 

5. Criar Cargos de Coordenação, tendo em vista que a Lei nº 348/2009 não os previu. 

Considerando-se a responsabilidade dos técnicos que assumem coordenações, é 

imprescindível para a gestão dos serviços a criação dos cargos abaixo relacionados: 

 1. Coordenação Específica para cada CRAS –13 (treze) coordenações; 

 2. Coordenação Específica para cada CEC –11 (onze) coordenações; 

 3. Coordenação dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos 

para Idosos – 01 (uma) coordenação; 

 

DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

1. Implementar Serviços de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência 

expandindo o atendimento, através das Entidades Conveniadas, de acordo com as 

demandas identificadas pelos CRAS e CREAS. 

 

2. Elaborar um Plano Intersetorial indicando ações para o Programa BPC na 

Escola. A partir da análise dos questionários aplicados com os beneficiários do BPC, na 

faixa etária de 00 a 18 anos, com deficiência (BPC na Escola), promover a articulação 

entre diversos setores objetivando indicar ações e políticas para a superação das 
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barreiras que impedem o acesso e a permanência na escola e que favoreçam a inclusão 

educacional e social; 

 

3. Criar Cargos de Coordenação, tendo em vista que a Lei nº 348/2009 não os previu. 

Considerando-se a responsabilidade dos técnicos que assumem coordenações, é 

imprescindível para a gestão dos serviços a criação dos cargos abaixo relacionados: 

 1. Coordenação do PAEFI/Sentinela – 01 (uma) coordenação; 

 2. Coordenação do Serviço de Orientação e Acompanhamento ao Adolescente 

em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de 

Serviços à Comunidade – 01 (um) coordenação; 

 3. Coordenação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 01 (uma) 

coordenação. 

 4. Coordenação do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua – 

01 (uma) coordenação; 

 5. Coordenação do Projeto de Atendimento ao Dependente Químico - 01 (uma) 

coordenação; 

  6. Núcleo de Apoio a Família Rodoviário/NAF-R - 01 (uma) coordenação. 

 

 

 

DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

 

1. Implantar a Casa Abrigo para Mulheres em Situação de Violência visando 

garantir a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência em situação 

de risco de morte e seus filhos menores de 18 anos, oferecendo atendimento integral. 

Favorecendo assim, o exercício da cidadania, o fortalecimento de sua autonomia e a 

possibilidade de se tornarem protagonistas de seus próprios direitos.  

 

2. Elaborar o Plano de Contingência para Atendimento as Famílias em Situação de 

Calamidade onde serão definidas prioridades, responsabilidades entre órgãos, 

estratégias, recursos materiais e financeiros, ações de prevenção e minimização dos 
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riscos de desastre, bem como garantia de assistência a crianças e adolescente durante as 

situações de emergência ou estado de calamidade pública. 

 

3. Criar Cargos de Coordenação, tendo em vista que a Lei nº 348/2009 não os previu. 

Considerando-se a responsabilidade dos técnicos que assumem coordenações, é 

imprescindível para a gestão dos serviços a criação dos cargos abaixo relacionados: 

 1. Coordenação da Casa de Passagem – 01 (uma) coordenação; 

 2. Coordenação da Casa Abrigo para Mulheres em Situação de Violência – 01 

(uma) coordenação; 

 

 

DOS BENEFÍCIOS 

 

1. Expansão Benefícios Eventuais - Implantação do “Cartão Cidadão”, que consiste 

em transferir determinado valor em reais para a compra de alimentos, em substituição as 

Cestas Básicas. Considerando a ampliação de mais 08 unidades de Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) no município, torna-se imprescindível o aumento na 

quantidade de benefícios para 12.000/ano, totalizando um investimento anual de R$ 

840.000,00 (Oitocentos e quarenta mil reais). 

 

2. Criar Cargos de Coordenação, tendo em vista que a Lei nº 348/2009 não os previu. 

Considerando-se a responsabilidade dos técnicos que assumem coordenações, é 

imprescindível para a gestão dos serviços a criação dos cargos abaixo relacionados: 

 1. Coordenação do Programa de Atenção Socioassistencial – 01 (uma) 

coordenação; 

 2. Coordenação do Programa Bolsa Família – 01 (um) coordenação; 
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5.2  SAÚDE 81 

 

Tendo por base o Plano Municipal de Saúde, elaborado em 2007, ainda em 

vigência, cabe destacar alguns objetivos, metas e ações especificamente para a infância 

e da adolescência do município no que se refere à área da saúde:  

 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 - Implantar Programa de Saúde do Adolescente; 

 

SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 

 - Implantar o Projeto SAMU Júnior nas escolas municipais; 

 

MORBI-MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL 

- Manter a taxa de mortalidade infantil abaixo de 9,0/1.000;  

 - Reduzir para 7,5% nascidos vivos com baixo peso ao nascer; 

- Reduzir para 8 a taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda < de 5 anos;   

- Manter em 3 a taxa de internação por Doença Diarréica Aguda < de 5 anos; 

- Reduzir para 5/1.000 a taxa de mortalidade neonatal;  

- Manter baixo de 1 a taxa de mortalidade em < de 1 ano por diarréia; 

- Manter abaixo de 1 a taxa de mortalidade em < 1 ano pneumonia;  

- Reduzir para 25 a taxa de mortalidade materna; 

- Elevar para 90% das gestantes cadastradas a proporção de nascidos vivos de mães com 

4 ou + consultas de pré-natal;  

- Elevar para 70% das gestantes cadastradas a proporção de nascidos vivos de mães com 

7 ou + consultas de pré-natal; 

No tocante a ampliação da prevenção de doenças imunopreveníveis: 

 - Elevar a cobertura vacinal adequada para BCG-ID (<1ano) para 97% do subgrupo 

populacional;  

                                                 
81 Objetivos, Metas e Ações retiradas do Plano Municipal de Saúde de Florianópolis (2007-2010), uma 
vez que a elaboração do novo Plano Municipal se dará somente a partir do segundo semestre do corrente 
ano. Vale frisar que foram citados os itens relacionadas ao público infanto-juvenil.  
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 - Elevar a cobertura vacinal adequada para Hepatite B (<1ano) para 97% do subgrupo 

populacional;  

-Elevar a cobertura vacinal contra Hepatite B da população menor de 20 anos para 60% 

do subgrupo populacional; 

- Elevar a cobertura vacinal adequada para Tetravalente (<1ano) para 95% do subgrupo 

Populacional; 

 - Elevar a cobertura vacinal adequada da Tríplice Viral para 95% do subgrupo 

populacional (<1 ano); 

 - Imunizar 80% das gestantes que fazem pré-natal na Rede Pública; 

 

PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS CRÔN ICAS 

- Realizar testagem para Hepatite B de 95% das gestantes atendidas na rede pública; 

- Atendimento de todas as crianças expostas ao HIV, através da portaria 15/98. 

- Realizar testagem para HIV de 95% das gestantes atendidas na rede pública;  

- Realizar testagem para sífilis (VDRL) de 99% das gestantes atendidas na rede pública; 

 

PROGRAMA CAPITAL CRIANÇA 

- Disponibilizar a caderneta do Capital Criança a 100% dos nascidos vivos nascidos no 

município; 

 - Implantar política de incentivo à amamentação em 100% dos Centros de Saúde; 

Procurando qualificar a atenção pré-natal:  

 - Captação precoce de 90% das gestantes cadastradas; 

- Garantir referência e contra-referência nos encaminhamentos das gestantes de alto 

risco; 

- Garantir consulta de puerpério até o 45º dia após o parto das gestantes acompanhadas; 

- Realizar consulta pediátrica pré-natal por volta da 34ª semana gestacional; 

- Garantir a realização dos exames complementares de pré-natal preconizados pelo 

Ministério da Saúde; 

- Reativar o Comitê de Mortalidade Materna do Município; 

- Aprimorar o Sistema de Informação SISPRENATAL; 

- Reduzir a proporção de partos cesáreos para 45%; 
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ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS VITAIS E INFO RMAÇÕES 

EPIDEMIOLÓGICAS 

- Remessa regular do banco de dados do SINASC - Sistema de Informação sobre 

Nascidos Vivos; 

- Notificação dos recém-nascidos de risco;  

- Remessa regular do banco de dados do SIM - Sistema de Informação sobre 

Mortalidade; 

- Aumentar cobertura do SIM para 100%;  

- Proporção de óbitos fetais e neonatais investigados em 95%; 

- Proporção de óbitos não fetais informados ao SIM com causas básicas definida; 

 

VIGILÂNCIA DAS VIOLÊNCIAS E ACIDENTES 

- Elaborar protocolo de atenção para vítimas de violência (criança e adolescente, 

mulher, idoso, GLBTTT e outros grupos vulneráveis); 

 

MONITORAMENTO E CONTROLE DO CÂNCER 

- Fomentar a arborização de áreas de lazer e esportes e criação de áreas sombreadas em 

escolas e creches; 

 

AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

- Estimular ações de incentivo ao Aleitamento Materno; 

- Pesquisar a prevalência no município de anemia ferropriva em gestantes e crianças de 

6 a 24 meses;  

 - Notificar e investigar 100% dos casos de desnutrição grave em crianças de 28 dias a 5 

anos (Lei SC 10.867/98); 

 

 Já mais especificamente na área da saúde mental, cabe destacar ainda os 

indicativos da Conferência de Saúde Mental, que aconteceu em abril do corrente ano, 

relacionados à criança e ao adolescente. Desse modo, no âmbito do eixo do cuidado, no 

sentido de consolidar a rede de atenção psicossocial e fortalecer os movimentos sociais, 

destaca-se os seguintes indicativos:  
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- Pactuar, no colegiado regional de gestores, linha de cuidado de atendimento de crises / 

urgências e emergências para crianças, adolescentes, adultos e idosos, incluindo leitos 

em hospital geral, emergência e sistema de transporte; 

- Ampliar a rede de Atenção Substitutiva, respeitando o disposto na Lei Federal nº. 

10.216, através da criação e expansão de serviços substitutivos de base comunitária que 

ofereçam atenção à saúde mental conforme princípios da reforma psiquiátrica: 

Residência terapêutica, Centro de convivência e cultura, Leitos em hospitais gerais para 

adultos e crianças, além da inserção de outros serviços de base comunitária, criando o 

CAPS III articulados à serviços de emergência em saúde mental e leitos em hospital 

geral. 

 

 

5.3  EDUCAÇÃO82
 

 

Tendo por base o Plano Municipal de Educação - PME, elaborado em 2009 e 

com vigência por dez anos, tendo em vista que é Decenal, cabe destacar alguns 

objetivos, metas e ações para a infância e a adolescência do município no que se refere à 

área da Educação. As mesmas foram divididas por Eixos Temáticos, sendo apresentados 

os itens relacionados direta, ou indiretamente, com o público infanto-juvenil83.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

1. Ampliar progressivamente o atendimento integral às crianças da Educação 

Infantil, em 50%, para as crianças de 0 a 3 anos, e 80 %, para crianças de 4 a 6 anos, em 

um prazo de 10 anos, a contar da aprovação do PME, levando em consideração as 

demandas locais e regionais, de acordo com os padrões de qualidade definidos pelo 

Município e pela Legislação Vigente. 

2. Elaborar os parâmetros de qualidade para Educação do Município, em até dois 

anos, considerando aprovação do PME. 

                                                 
82 Objetivos, Metas e Ações retiradas do Plano Municipal de Educação de Florianópolis, 2009 (Plano 
Decenal, isto é, trata do que se deseja para a Educação do município para os próximos dez anos).  
83 O eixo temático Educação Superior, presente no PME, não foi apresentado por não estar relacionado ao 
público alvo do presente plano. Assim como o eixo Avaliação e Acompanhamento, não pertinente ao 
mesmo.  
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3. Assegurar o cumprimento dos padrões de infraestrutura e adequar os prédios até 

2018, para o funcionamento regularizado das Instituições de Educação Infantil, públicas 

e privadas, incluindo-se nestas as Conveniadas, conforme definido na legislação 

vigente. 

4. Construir, ampliar e reformar prédios de Educação Infantil, adequando-os 

ecologicamente e respeitando os padrões de qualidade de infraestrutura, definidos na 

legislação vigente. 

5. Autorizar o funcionamento das Instituições de Educação Infantil, públicas e 

privadas, a partir dos parâmetros estabelecidos pelo Município e na legislação vigente 

6. Cumprir os padrões de infraestrutura, estabelecidos para construções e/ou 

reformas de prédios de Educação Infantil. 

7. Elaborar, em até cinco anos após a aprovação do PME, uma Política Municipal 

intersetorial articulada com as áreas da Saúde, Assistência Social, Justiça, Direitos 

Humanos, Cultura e Diversidade; e também os fóruns de Educação Infantil e outras 

organizações da sociedade civil, priorizando uma Educação Infantil Pública de 

qualidade, socialmente referenciada. 

8. Assegurar que todas as Instituições de Educação Infantil tenham elaborado o 

Projeto Político Pedagógico em até dois anos após a aprovação do PME, com a 

participação da comunidade educativa, podendo incluir segmentos da sociedade civil 

organizada na discussão acerca dele. 

9. Manter sistema de acompanhamento e supervisão da Educação Infantil da 

Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Conselho Municipal de 

Educação, nos estabelecimentos que ofereçam Educação. 

10. Ampliar, na Rede Pública Municipal de Ensino, a diversidade e a quantidade de 

produtos orgânicos na pauta de alimentos. 

11. Garantir assessoria em nutrição às Instituições Conveniadas, num prazo de até 

dois anos após a aprovação do PME. 

12. Garantir a aquisição de brinquedos, rouparia, utensílios para alimentação, 

equipamentos, materiais pedagógicos, administrativos e de segurança, devendo estes 

estar em consonância com a legislação vigente e atender à demanda de todas as 

Instituições Educativas da Rede Pública de Ensino. 
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13. Ampliar e assegurar a qualidade dos espaços físicos e brinquedos de parques, 

prevendo espaços externos arborizados, de acordo com os padrões estabelecidos na 

legislação vigente, nas Instituições de Educação Infantil. 

14. Implantar Conselho de Escola em 100% das Instituições de Educação Infantil, a 

partir de cinco anos após a aprovação do PME. 

15. Criar e manter um banco de dados atualizado, por meio de pesquisa, sobre custo-

criança na Educação Infantil e com informações de ordem pedagógica e administrativa, 

que subsidiem a elaboração e a implementação de Políticas Públicas para Infância. 

16. Ampliar a inclusão das crianças deficientes na Educação Infantil, oferecendo 

condições de acessibilidade, materiais, equipamentos especializados e formação 

continuada para todos os profissionais que atuam na Instituição Educativa. 

17. Ampliar o atendimento de Colônias de Férias nas regiões com maior demanda, 

da Rede Pública Municipal de Ensino. 

18. Contratar profissionais habilitados e qualificados na função a ser exercida, em 

número suficiente, para atuarem em diversos segmentos, prevendo espaço físico 

específico, material e mobiliário adequado para o exercício do seu trabalho. 

19. Assegurar que a direção pedagógica das Instituições de Educação Infantil seja 

exercida por profissional formado em Curso de Pedagogia ou em Curso de Licenciatura 

na área de Educação. 

20. Garantir que a avaliação na Educação Infantil seja feita por meio de 

acompanhamento e registro do desenvolvimento integral da criança, sem o caráter de 

promoção, não se constituindo pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental. 

21. Assegurar condições adequadas para o bem-estar da criança, seu 

desenvolvimento físico, linguístico, emocional, cognitivo e social, de modo a promover 

e ampliar experiências e conhecimentos. 

22. Considerar como formação docente para o exercício na Educação Infantil a 

Licenciatura Plena em Pedagogia, com ênfase em Educação Infantil, admitindo como 

formação mínima aquela oferecida em Nível Médio, na Modalidade Normal. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Assegurar a universalização plena do ensino obrigatório a toda clientela do 

Ensino Fundamental, no prazo de quatro anos, a partir da aprovação deste plano, 
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primando pela qualidade do processo ensino-aprendizagem e procedendo ao 

mapeamento da demanda escolar como recurso diagnóstico e norteador de ações 

voltadas à garantia do cumprimento desta meta, feito por meio de censo educacional e 

populacional das crianças, adolescentes e jovens, fora da escola, agrupados por bairro 

ou distrito de residência e/ou locais de trabalho dos pais. 

2. Ampliar, de oito para nove anos, a duração do Ensino Fundamental obrigatório, 

com ingresso da criança aos seis anos de idade, em todas as Redes de Ensino, no prazo 

que prevê o Plano Nacional de Educação, à medida que o atendimento ao público 

correspondente venha a ser universalizado; oferecendo ambiente educacional favorável 

ao cumprimento desta meta, pela implementação de espaços educativos e currículos que 

contemplem os sistemas de ensino. 

3. Corrigir o fluxo escolar, reduzindo em 50% as taxas de repetência, evasão e 

distorção idade série, em todas as Redes de Ensino, no período de quatro anos, 

considerando aprovação do PME, por meio de programas e projetos que garantam 

aceleração nas séries/anos e a efetiva aprendizagem. 

4. Ampliar gradativamente a jornada escolar, com o objetivo de expandir a escola 

de tempo integral que abranja um período de, pelo menos, sete horas diárias, 

contemplando atividades que desenvolvam as múltiplas dimensões humanas e 

disponibilizando infraestrutura física, humana e de material às respectivas unidades 

escolares. 

5. Adequar, no prazo de dois anos após aprovação do PME, a melhor relação entre 

número de alunos e professores, que possibilite a qualidade do processo ensino-

aprendizagem. 

6. Construir, ampliar e reformar estabelecimentos de ensino, adequando-os 

ecologicamente e respeitando um padrão de qualidade de infraestrutura, conforme 

legislação vigente. 

7.  Contratar profissionais e serviços que assegurem a integridade e a segurança da 

comunidade escolar. 

8.  Contratar profissionais habilitados e qualificados, de acordo com a função a ser 

exercida, em número suficiente, para atuarem nos diversos segmentos, 

espaços/ambientes escolares, visando à qualificação do ensino.  
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9. Assegurar que, a partir da aprovação do PME, 2009, todas as escolas de Ensino 

Fundamental tenham (re)formulado seus projetos político-pedagógicos, estabelecendo 

metas de aprendizagem, em conformidade com a organização do currículo, com 

observância das diretrizes curriculares para o Ensino Fundamental. 

10. Intensificar a participação da comunidade na gestão da escola, universalizando a 

implantação de Conselhos Escolares ou órgãos equivalentes, no prazo de dois anos após 

aprovação do PME.  

11. Consolidar sistemas de avaliação de materiais didático-pedagógicos, no âmbito 

de todas as redes de ensino, combatendo quaisquer tipos de preconceitos e 

discriminações.  

12. Implantar e implementar progressivamente um programa de acompanhamento, 

que possibilite a melhoria do nível de aprendizagem dos alunos, em todas as Redes de 

Ensino, no prazo de cinco anos, considerando aprovação do PME. 

13. Implantar e implementar, de forma democrática, sistemas de avaliação 

institucional, em todas as redes de ensino, com vistas à proposição de políticas 

educacionais que qualifiquem a educação no município. 

14. Criar e implementar políticas e programas de educação ambiental, conforme 

legislação vigente, em parceria com outros órgãos, instituições e Redes de Ensino. 

15.  Implantar e implementar políticas de ações afirmativas, com a participação da 

sociedade, conforme lei específica, em todas as Redes de Ensino, a partir da aprovação 

do PME, 2009. 

16. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, reconhecendo-as como espaço de 

participação e exercício da cidadania. 

17.      Garantir atendimento bio-psicossocial às crianças, adolescentes, jovens e adultos, 

por meio de programas e projetos, em todas as Redes de Ensino, em parceria com os 

serviços públicos de saúde e assistência social. 

18.       Disseminar, em todas as Redes de Ensino, a cultura de valorização, conservação, 

segurança e manutenção do patrimônio. 

19.  Garantir autonomia às escolas, na elaboração do calendário escolar, 

contemplando a carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo 

de 200 dias letivos. 
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ENSINO MÉDIO 

1. Construção de novas escolas diurnas e noturnas para aumento da oferta de vagas 

no Ensino Médio, de acordo com a Lei da Acessibilidade e conforme a demanda.  

2. Garantir a ampliação, reforma e manutenção de escolas. 

3. Suprir as UEs de salas informatizadas, bibliotecas e laboratórios com materiais e 

equipamentos necessários e mobiliários ergonômicos. 

4. Garantir espaço adequado para práticas esportivas, artísticas e culturais. 

5. Garantir a alimentação escolar para os educandos do Ensino Médio das redes 

públicas. 

6. Assegurar recursos humanos habilitados e qualificados para atuar nas 

bibliotecas, laboratórios e salas informatizadas. 

7. Ampliar a oferta de cursos de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – 

E.M.I.E.P. 

8. Ampliar o acesso e garantir a permanência dos alunos, reduzindo os índices de 

evasão e repetência. 

9.  Implantar o sistema de avaliação institucional em todas as escolas. 

10. Garantir e viabilizar transporte escolar para alunos das redes públicas. 

11. Ampliar a oferta de estágios remunerados para educandos do Ensino Médio. 

12.  Implantar curso preparatório (pré-vestibular) gratuito na rede pública. 

13. Garantir a relação aluno/professor, conforme legislação vigente do Conselho 

Estadual de Educação. 

14. Elaborar, após cinco anos da aprovação do PME, uma política intersetorial com 

articulação das áreas da Saúde, Assistência Social, Justiça, Direitos Humanos, Cultura e 

Diversidade, bem como outras organizações da sociedade civil, priorizando um Ensino 

Médio público de qualidade e equânime. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 

1.  Estabelecer programas, visando a alfabetizar 500 jovens, adultos e idosos, por 

ano, de modo a reduzir a taxa de analfabetismo para índices abaixo de 1% até 2018. 

2.  Assegurar a oferta pública e gratuita de Educação de Jovens, Adultos e Idosos, 

equivalente ao Ensino Fundamental e Médio, para a população a partir de 15 anos, que 
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não tenha atingido estes níveis de escolaridade, nos períodos matutino, vespertino e 

noturno, conforme a demanda. 

3.  Garantir política inclusiva e de ações afirmativas na Educação de Jovens, 

Adultos e Idosos. 

4.  Construir políticas públicas para facilitar e ampliar a escolarização dirigida às 

mulheres. 

5.  Garantir material didático específico para alfabetização de Jovens, Adultos e 

Idosos. 

6.  Garantir acesso à biblioteca e à sala informatizada para os cursos de Jovens, 

Adultos e Idosos. 

7.  Garantir atendimento bio-psicossocial a Jovens, Adultos e Idosos, por meio de 

programas e projetos, em parceria com os serviços públicos de saúde e assistência 

social. 

8.  Garantir alimentação escolar de qualidade com acompanhamento de 

nutricionista. 

9.  Incluir os alunos Jovens, Adultos e Idosos de todas as redes em programa de 

transporte escolar gratuito. 

10.  Realizar chamada pública semestral na mídia para ingresso nos cursos de 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos. 

11.  Publicar anualmente as experiências de alunos e profissionais da Educação de 

Jovens, Adultos e Idosos. 

12.  Manter programas de formação de educadores de Jovens, Adultos e Idosos, 

capacitando-os para atuar de acordo com o perfil dos educandos. 

13.  Estabelecer políticas que facilitem parcerias para o aproveitamento dos espaços 

existentes na comunidade. 

14.  Reestruturar, fortalecer e manter nas secretarias municipal e estadual de 

educação, setor próprio incumbido de promover a educação de Jovens, Adultos e 

Idosos. 

15.  Manter centros de educação continuada, para atender às demandas de 

qualificação específica e permanente de Jovens, Adultos e Idosos. 

16.  Discutir e implementar propostas de educação continuada no município. 
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17. Articular as políticas de educação de Jovens, Adultos e Idosos com as de 

proteção contra o desemprego e de geração de empregos. 

18.  Associar aos cursos para Jovens, Adultos e Idosos a oferta de cursos básicos de 

formação profissional no nível do Ensino Fundamental. 

19.  Implantar nas unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendam Jovens, 

Adultos e Idosos, programas de educação de Jovens, Adultos e Idosos, de nível 

fundamental e Médio, assim como de formação profissional. 

20.  Implementar projeto educacional na educação de Jovens, Adultos e Idosos, 

respeitando as especificidades de cada um destes. 

21.  Implementar turmas específicas e gratuitas para idosos na modalidade de 

educação de Jovens, Adultos e Idosos, referentes ao Ensino Fundamental, Médio e 

Superior, de acordo com as demandas. 

22.  Incentivar, nas empresas públicas e privadas, a criação de programas de 

educação de Jovens, Adultos e Idosos para os seus trabalhadores. 

23.  Estimular e estabelecer parcerias nas secretarias municipal e estadual de 

educação, com os Fóruns Municipal, Estadual e Nacional de Educação de Jovens e 

Adultos. 

24.  Articular as políticas de educação de Jovens, Adultos e Idosos com as Culturais 

e Esportivas. 

25.  Articular com as Instituições de Ensino Superior a inclusão desta temática nas 

ações de ensino, pesquisa e extensão. 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

1.  Estabelecer padrões éticos e estéticos para a produção de programas de 

Educação a Distância (EAD), em cooperação com a União, Estados e Municípios, 

mediante os quais será feita a avaliação dos programas dentro de dois anos, após 

aprovação do PME. 

2.  Ofertar cursos à distância, em nível superior, especialmente na área de formação 

de professores para a educação básica, mediante análise de demanda. 

3.  Dinamizar o uso da Educação a Distância com conceito de Blended Learning 

(aprendizagem híbrida). 
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4.  Publicar as produções midiáticas de crianças, jovens, adultos e idosos das redes 

públicas de ensino. 

5.  Promover formação continuada para habilitar os profissionais da educação, para 

a utilização das mídias. 

6.  Garantir às Unidades Educativas o acesso à televisão pública e a outras redes de 

programação educativo-cultural. 

7.  Assegurar a formação continuada de utilizadores da TV Escola e de outras 

programações educativo-culturais. 

8.  Garantir computadores nas Unidades Educativas Públicas de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio, promovendo condições de acesso à Internet. 

9.   Formar em cinco anos, 80% dos profissionais da educação das Redes de Ensino, 

para utilização das tecnologias de informação e comunicação. 

10.  Ampliar a utilização do Software Livre em 100% das Instituições Educativas 

Públicas, com formação continuada aos profissionais envolvidos, dentro de dois anos, 

considerando aprovação do PME. 

11.   Garantir um coordenador do quadro do magistério para mediar as tecnologias de 

informação e comunicação nas Unidades Educativas da Educação Básica. 

12.   Implantar bibliotecas nas Unidades Educativas das instituições públicas, 

privadas e mistas. 

13.   Adquirir acervo, equipamentos, mobiliários e materiais de consumo para as 

bibliotecas e salas informatizadas, de acordo com os padrões mínimos estabelecidos. 

15.   Garantir bibliotecários nas bibliotecas escolares das redes de ensino. 

16.   Criar um Portal WEB da Educação do município. 

17.   Garantir a contratação de equipe técnica para manter em funcionamento os 

equipamentos (computadores, impressoras, scanners, etc.) das Unidades Educativas 

Públicas. 

 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

1.  Estabelecer parcerias entre agências governamentais e setor produtivo de forma 

a atender às demandas socioeconômicas e educacionais. 

2.  Estabelecer a permanente revisão e adequação às exigências de uma política de 
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desenvolvimento municipal dos cursos básicos, técnicos e superiores da educação 

profissional. 

3.  Incrementar a oferta de cursos de educação profissional no município. 

4.  Criar a oferta de cursos de educação profissional, articulados com a formação 

do ensinofundamental para jovens, adultos e idosos. 

5.  Criar programas dentro do poder municipal e estimular a iniciativa privada para 

a oferta de cursos, que atendam à população em idade produtiva, que precisa se 

readaptar às novas exigências e perspectivas do mercado de trabalho. 

6.  Estabelecer um programa de capacitação de formadores, para atuarem junto aos 

cursos de educação profissional integrados aos EJAs do município. 

7.  Estabelecer, por meio de recursos públicos, a criação de cursos de educação 

profissional, considerando também a modalidade EAD, que atendam prioritariamente 

populações de periferia, profissionais da educação e alunos da EJA. 

8.  Utilizar as estruturas do poder municipal e da iniciativa privada, para o 

treinamento e retreinamento de trabalhadores do município. 

9.  Promover, em parceria com o Ministério do Trabalho, as empresas, os serviços 

nacionais de aprendizagem e as escolas técnicas federais, a produção e difusão de 

programas de formação profissional a distância. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

1. Assegurar, no prazo de 05 anos, considerando a aprovação do PME, a adaptação 

do transporte escolar para todas as crianças, adolescentes e adultos com deficiência.  

2. Criar centros de produção de materiais, recursos e equipamentos adaptados, em 

todas as redes de ensino, em parceria com escolas especiais e instituições 

especializadas, a partir da vigência do PME, 2009. 

3. Disponibilizar livros para sistema Braille, livros falados, digitalizados e em 

escrita ampliada para todas as crianças, adolescentes e adultos cegos e com baixa visão 

em todas as redes de ensino. 

4. Contratar profissionais qualificados e habilitados em nível superior, para atuar 

nas diferentes especificidades das crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência, em 

todas as redes de ensino. 
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5. Assegurar, em novas construções e ou reformas de prédios escolares, a 

acessibilidade e as normas técnicas nos termos da legislação, a partir do primeiro ano de 

vigência do PME, 2009. 

6. Ampliar e disseminar o uso de equipamentos informatizados e de Tecnologia 

Assistiva para todas as crianças e adolescentes com deficiência, que necessitam de 

Comunicação Alternativa e Aumentativa. 

7. Implementar e ampliar a oferta do atendimento educacional especializado nas 

redes de ensino. 

8. Estabelecer projetos de parceria, anualmente, com as universidades públicas e 

privadas, de forma a realizar estudos e pesquisas nas áreas das deficiências. 

9. Realizar projetos de extensão universitária, a partir da vigência do PME, 2009, 

visando à inclusão de todas as crianças, adolescentes e adultos com deficiência na 

educação básica, pós-médio e superior. 

10. Adotar o critério de idade/série/ano para inclusão de crianças e adolescentes com 

deficiência, para sua enturmação na série/ano correspondente. 

EDUCAÇÃO INDÍGENA 

1. Garantir aos povos indígenas, se houver demanda, a oferta de escola indígena 

pública, específica, diferenciada, intercultural, bilíngue e comunitária, respeitando os 

processos próprios desses povos de aprendizagem e gestão. 

2. Implementar currículo específico e diferenciado, que contemple a cultura de 

cada etnia e a especificidade de cada comunidade indígena, articulando os conteúdos da 

base comum nacional. 

3. Fomentar a formação inicial e a continuada de professores e funcionários 

indígenas em cursos específicos e diferenciados, para atender às necessidades de cada 

etnia, iniciando-se pelo Ensino Médio e estendendo-se para as licenciaturas. 

4. Garantir o acesso à escolarização e à permanência na escola, com aprendizagem, 

aos povos indígenas, respeitando a cultura, a crença, os valores e a organização social 

deles. 

5. Atender às particularidades das escolas indígenas, garantindo o acesso aos 

programas e projetos implementados pelo MEC e pela SED (Secretaria de Estado da 

Educação). 
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6. Garantir programas de prevenção ao uso de drogas, alcoolismo e de doenças 

sexualmente transmissíveis, adequados à realidade e à cultura das populações indígenas. 

7. Estabelecer padrões flexíveis de infraestrutura escolar, que garantam adaptação 

às condições climáticas da região e às de higiene, de acordo com o uso social e as 

concepções dos espaços próprios de cada comunidade indígena. 

8.  Criar cursos profissionalizantes em nível médio e pós-médio, que venham ao 

encontro da realidade de cada comunidade indígena. 

9.  Apoiar o acesso e viabilizar formas de permanência do indígena no Ensino 

Superior. 

10.  Formular um plano para a implementação de programas especiais para a 

formação de professores indígenas em nível superior, em parceria com as IES, 

garantindo a participação do Núcleo de Educação Escolar Indígena, ou equivalente, na 

discussão da matriz. 

 

EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

1. Ampliar serviços públicos de saúde, para atendimento físico-psicossocial dos 

educandos. 

2.  Garantir a implementação de Políticas de Educação Ambiental e Educação 

Inclusiva. 

3.  Incluir, nas diretrizes curriculares dos cursos de formação docente e de todos os 

demais profissionais, das diversas carreiras de nível superior, temas relacionados à 

saúde e ao meio ambiente. 

 

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAL 

1. Revisar, em até dois anos após a aprovação do PME, com recorte étnico-racial, os 

indicadores de diagnósticos, diretrizes, objetivos e metas para cada um dos níveis e 

modalidades de ensino e dos itens referentes à formação e valorização dos profissionais 

da educação básica, ao financiamento e à gestão de recursos.  

2. Manter instâncias governamentais (Secretarias, Coordenadorias) e consultivas 

(Conselhos,Fóruns) no âmbito do poder público municipal, com a responsabilidade de 

assegurar a implementação de políticas da promoção da igualdade étnico-racial. 
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3. Elaborar Diretrizes para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena para a rede pública e 

particular do município. 

4. Estabelecer o prazo de até dois anos, após a aprovação do PME, para a 

implementação das alterações da LDB, no que diz respeito à Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena. 

5. Incluir o tema da diversidade étnico-racial, das construções identitárias e do 

combate ao racismo em todos os documentos normativos e de planejamento de política 

educacional e curricular, visando ao reconhecimento e à valorização positiva das 

histórias e culturas afrobrasileira, africana e indígena. 

6.  Instituir no calendário municipal, congregando a rede de ensino pública e 

particular, a Semana da Consciência Negra, para a realização de atividades artístico-

culturais e debater sobre história e cultura afro-brasileira e indígena. 

7.  Editar e distribuir materiais didáticos em distintos formatos – multimídias, 

impressos, etc. - para todos os níveis e modalidades de ensino, que abordem a 

diversidade étnico-racial da sociedade brasileira e permitam problematizar e/ou corrigir 

as distorções e equívocos sobre a história, a cultura, a identidade dos afro-brasileiros e 

indígenas. 

8.  Criar um Centro de Referência da Diversidade, com documentação, biblioteca, 

midioteca, museus, exposições, em que se divulguem valores, pensamentos, jeitos de ser 

e viver dos diferentes grupos étnico-raciais brasileiros, particularmente da população 

afro-brasileira e indígena. 

9.  Realizar campanhas educativas pelos diferentes tipos de mídia, abordando a 

diversidade étnico-racial brasileira. 

10.  Estimular e desenvolver políticas de formação continuada para os profissionais 

de educação sobre diversidade étnico-racial e de gênero, articuladas com instituições 

educativas e entidades do movimento social, com competência histórica no campo das 

relações étnico-raciais. 

11.  Incluir o quesito cor/raça em todos os indicadores e diagnósticos a serem 

realizados no âmbito da rede municipal pública e particular de ensino. 
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12.  Criar, incentivar e estabelecer recursos para grupos e núcleos de estudos dos 

profissionais da educação, que desenvolvem pesquisas sobre temas de história e cultura 

afro-brasileira, africana e indígena, para serem trabalhados nas redes de ensino. 

13.  Promover o reconhecimento da liberdade de consciência e expressão religiosa e 

o respeito às religiões de todas as matrizes étnico-raciais nas redes de ensino. 

14.  Estabelecer e incentivar que todas as peças publicitárias educacionais, 

destinadas à veiculação nas emissoras de televisão, em salas cinematográficas e nas 

unidades escolares, 

garantam o reconhecimento e respeito à diversidade étnico-racial. 

15.  Estabelecer e orientar que os Projetos Político-Pedagógicos (PPP) apresentem 

definições,visando ao combate do racismo e das discriminações, com metas para 

implementar as Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. 

16.  Criar projeto/ atividade com as respectivas rubricas para o investimento em 

formação continuada, aquisição de material pedagógico, pesquisas e eventos de 

formação científicocultural para a Educação das Relações Étnico-Raciais e o ensino da 

história e cultura afrobrasileira, africana e indígena. 

17.  Articular a cooperação entre os sistemas de ensino, instituições de ensino 

superior, núcleos de estudos e pesquisa, escolas, movimentos sociais e comunidade, 

para elaboração de um Plano Municipal de Promoção da Diversidade Étnico-Racial. 

18.  Garantir a formação continuada, com uma carga horária mínima de 180 horas, 

para os profissionais da educação, na Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER), 

que atuem nos diferentes sistemas de ensino em 30% até um ano, considerando 

aprovação do PME, 50% até três anos e 100% até sete anos. 

19.  Sistematizar e divulgar anualmente informações do Censo Escolar - com recorte 

de raça/cor- sobre matrícula, permanência e fluxo escolar (evasão, aprovação, distorção 

idade/série e concluintes acima de 15 anos de idade) por escola. 

 

EDUCAÇÃO HOSPITALAR 

1.  Garantir a continuidade do atendimento escolar nas classes hospitalares às 

crianças e aos jovens, da Educação Infantil, dos Ensinos Fundamental e Médio e da 

Educação de Jovens e Adultos, de todas as redes de ensino. 
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2.  Estabelecer políticas educacionais direcionadas à educação hospitalar, que 

atendam aos princípios e às diretrizes do PME, para uma educação inclusiva. 

3.  Estimular os professores que atuam nas classes hospitalares, por meio de 

incentivos adicionais e condições adequadas de trabalho. 

4.  Garantir a participação nos cursos de formação continuada, dos professores que 

atuam nas classes hospitalares, com os demais professores da escola, à qual a classe está 

vinculada. 

5.  Assegurar às crianças e aos jovens acidentados ou com doenças graves a 

continuidade dos estudos em sala de aula, dentro dos hospitais e, quando necessário, 

fazer acompanhamento domiciliar. 

6.  Realizar levantamento estatístico do tempo médio de permanência dos alunos 

no setor de atendimento onde estiveram internados, para que seja utilizado como 

referencial na elaboração das políticas educacionais específicas das classes hospitalares. 

 

 

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃ O 

1.  Revisar e adequar os Planos de Cargos e Salários de acordo com a legislação 

vigente, valorizando a formação continuada e o tempo de serviço. 

2. Qualificar o tempo destinado à hora atividade. 

3.  Promover parcerias entre as redes de ensino e as instituições formadoras e 

práticas, que estimulem o aperfeiçoamento do ensino e a formação docente. 

4.  Proporcionar, no período de 05 (cinco) anos após a aprovação do PME, 

condições para que todos os Professores possam iniciar formação em nível superior, sob 

responsabilidade de cada rede de ensino. 

5.  Oferecer cursos de graduação e pós-graduação aos profissionais da Educação do 

Município, por meio de parcerias com as Instituições Formadoras. 

6.  Incentivar a formação em curso de Pedagogia para todos os profissionais que 

atuam como auxiliares na Educação Infantil. 

7.  Intensificar e qualificar a formação dos gestores escolares. 

8.  Oferecer programas de formação a todos os Profissionais da Educação 

(docência, técnica e administrativa e de apoio). 
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9.  Implementar Sistema de Avaliação de Desempenho para todos os profissionais 

das Instituições de Ensino, no prazo de dois anos após a aprovação do PME. 

10.  Implantar e implementar Sistema de Avaliação Institucional, de forma 

democrática, em todas as unidades educativas. 

11.  Criar e implementar, até dois anos da aprovação do PME, Programas de Saúde e 

Bem-Estar dos Profissionais da Educação em todas as Redes de Ensino. 

12.  Implantar e implementar programas e atividades voltadas à reabilitação 

funcional dos profissionais readaptados das redes públicas de ensino, promovendo a sua 

reintegração. 

13.  Manter a realização de concursos públicos do magistério. 

14.  Revisar e adequar o Estatuto do Magistério Público, de acordo com a legislação 

vigente, com a efetiva participação dos profissionais da educação. 

15.  Garantir, no mínimo, a aplicação do piso salarial nacional, calculado com base 

no piso salarial do FUNDEB, para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

 
 

FINANCIAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS 

1.  Aperfeiçoar o regime de colaboração entre os Sistemas de Ensino. 

2.  Estimular a colaboração entre as Redes e Sistemas de Ensino, no Município, e 

entre municípios da região. 

3.  Criar e consolidar em cada Sistema de Ensino normas de gestão democrática, 

com a participação da comunidade. 

4.  Desenvolver e apoiar programas de gestão, que possibilitem a destinação de 

recursos, para atividades que incentivem a descentralização e a autonomia da escola. 

5.  Apoiar técnica e financeiramente as Unidades Educativas, no processo de 

elaboração e implementação do Projeto Político Pedagógico. 

6.  Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das Unidades Educativas e 

ampliar a autonomia financeira, por meio do repasse de recursos, diretamente às 

escolas, para pequenas despesas de manutenção e cumprimento de seus projetos 

Políticos Pedagógicos. 

7.  Consolidar Programas de Informatização das Redes de Ensino. 
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8.  Estabelecer políticas e critérios de investimentos, Estadual, Municipal e Federal, 

de forma a reduzir as desigualdades internas de cada região e dos Sistemas de Ensino 

existentes no Município. 

9.  Seguir as orientações estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), na destinação dos recursos das Redes Públicas de Ensino. 

10.  Assegurar a aplicação dos percentuais, destinados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, em todos os níveis e modalidades, de acordo com o que 

estabelece cada Sistema de Ensino. 

11.  Integrar ações e recursos técnicos administrativos e financeiros, entre as 

diversas Secretarias, que compõem a estrutura da Administração Municipal, que atuam 

em áreas comuns, para otimizar os recursos e investimentos na área educacional. 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

1. Promover e ampliar a participação de representantes de APPs (Associação de 

Pais e Professores) e Conselhos Escolares nos Conselhos Municipais vinculados à 

educação. 

2.  Dar continuidade à política de descentralização, consolidando a autonomia 

administrativa e pedagógica das Unidades Educativas, de acordo com a legislação 

vigente. 

3.  Criar Conselho Escolar nas Unidades Educativas da Rede Pública. 

4.  Promover formação continuada dos conselheiros da área de Educação. 

5.  Garantir o processo de legitimação da Direção das Unidades Educativas da 

Rede Municipal de Ensino, por meio de eleição. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
 

FINANCIAMENTO 
 
 
 
 

6.1 ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA 

 

 O Orçamento Criança e Adolescente - OCA é uma metodologia criada pela 

Fundação Abrinq e com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o 

Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), para dar maior visibilidade nos 

recursos orçamentários investidos nos projetos, programas e políticas públicas para 

crianças e adolescentes.  

 A Fundação Abrinq é uma instituição sem fins lucrativos, que foi criada em 

1990 com o objetivo de mobilizar a sociedade para questões relacionadas aos direitos da 

infância e da adolescência. Seu trabalho é pautado pela Constituição Federal Brasileira 

(1988), pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança (ONU - 1989) e Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990).  

 A Abrinq tem por: 

�Missão: 

Promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e 

adolescentes. 

�Visão: 

Uma sociedade justa e responsável pela proteção e pelo pleno desenvolvimento de 

suas crianças e adolescentes. 

�Valores: 

Ética, transparência, solidariedade, diversidade, autonomia e independência. 

 O OCA é um modelo do orçamento com recorte nos gastos Exclusivos (Ex) e 

Não Exclusivos (Nex) com crianças e adolescentes. Isso quer dizer que, o Orçamento 

Criança e Adolescente conterá os gastos realizados exclusivamente com crianças e 

adolescentes durante um período e os gastos derivados do atendimento à criança e o 

adolescente e à sua família. Esses últimos podem se referir ás áreas da educação, saúde, 
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assistência social, cultura, esporte, lazer etc. Essa metodologia, que é simples, propiciou 

à sociedade conhecer o quanto um governo gasta com o público infanto-juvenil.  

 O conjunto de ações e despesas previstas e/ou realizadas com a criança e o 

adolescente, que resulta da apuração final do Orçamento Criança, representa uma 

novidade na gestão de políticas públicas, visto que os relatórios contábeis oficiais 

disponíveis e até mesmo o próprio orçamento, não oferecem uma síntese de 

informações dessa natureza. Nesse sentido, a apuração do Orçamento Criança constitui, 

para o prefeito e gestores de políticas sociais, importante instrumento de apoio ao 

planejamento das ações em benefício da criança e do adolescente. 

 As ações e despesas integrantes do Orçamento Criança foram definidas a partir 

das diretrizes do documento - Um Mundo para as Crianças -, aprovado pela 

Assembléia Geral da ONU, e do Pacto pela Paz, agenda para o desenvolvimento de 

políticas e planos de ação aprovada na IV Conferência Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. O conjunto de ações e despesas que compõem o OCA é 

limitado a três esferas prioritárias de ação, subdivididas, em alguns casos, em subáreas. 

Saúde: ações de promoção da saúde, saneamento e habitação, e combate ao HIV/AIDS; 

Educação: ações de promoção da educação, da cultura, lazer e esporte;  

Proteção Social e Direitos de Cidadania: ações de promoção de direitos e proteção 

social.                  

 Conforme já citado, uma vez apuradas as ações, a Metodologia do OCA as 

diferencia em dois grupos distintos: 

� Orçamento Criança Exclusivo (OCA-EX) - ações implementadas exclusivamente 

para a atenção direta às crianças e aos adolescentes, tais como promoção da educação e 

da saúde materno-infantil; 

� Orçamento Criança Não Exclusivo (OCA-NEX) - ações de saúde, educação, 

assistência social, habitação, saneamento, cultura e esporte que beneficiam diretamente 

a família como um todo e não apenas a criança e o adolescente.                  

  Esta diferenciação é importante, pois permite separar, na consolidação final, as 

ações de natureza distinta que o Poder Público implementa em benefício das 

crianças/adolescentes.  

 Como as ações do OCA Não Exclusivo são mais amplas do que as específicas 

para crianças e adolescentes, a Metodologia do Orçamento Criança e Adolescente 
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determina o cálculo da proporcionalidade do OCA Não Exclusivo pelo número de 

crianças e adolescentes existentes no município, visando dar maior realismo e 

consistência à apuração final. Isto é feito da seguinte forma: 

 Primeiro é necessário que se encontre o índice da proporcionalidade. Isto é 

feito dividindo-se o número da população total do município pelo número da 

população de crianças e adolescentes do município. Conforme pode ser visualizado 

no exemplo abaixo: 

� População total no município = A = 156.000 habitantes  

� População de crianças e adolescentes no município = B = 51.480 habitantes  

� Índice de proporcionalidade de criança e adolescente = B/A = 51.480/156.000 = 

C = índice da proporcionalidade = 0,33  

 Para se calcular a proporcionalidade dos valores apurados, multiplica-se o 

índice (C) encontrado, que no exemplo acima é igual a 0,33, pelo gasto orçamentário 

não exclusivo.  

 Assim, projeta-se que o município acima tenha um gasto orçamentário não 

exclusivo de 65.000,00 (D) com a construção de moradias. Os gastos com essa ação 

devem ser multiplicados pelo índice de proporcionalidade, e assim poderemos 

conhecer o valor ponderado. O cálculo ficará então da seguinte forma: D(65000,00) x 

C (0,33) = E (21.45 0,00). Neste exemplo, o valor ponderado para o gasto com a 

construção de moradias será de R$21.450,00. 

 A apuração do Orçamento Criança considera todo tipo de gasto realizado pela 

prefeitura para implementar ações selecionadas dos eixos, com exceção dos pagamentos 

de inativos, previdência e pagamento de dívidas, que não podem ser computados. 

 Em Florianópolis, o prefeito Dário Berger sancionou em 18 de janeiro de 2008 

a Lei nº 7506/2007, que cria o Orçamento Criança. Desde esta data, a Administração 

Municipal estrutura e publica, anualmente84, um estudo que demonstra as seguintes 

informações: 

I – previsão orçamentária; 

II – execução orçamentária; 

III – participação do OCA em relação a previsão orçamentária; 

                                                 
84 A publicação do OCA ocorre após o encerramento do exercício do ano de referência.  
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IV – participação do OCA em relação a execução orçamentária;  

V – OCA per capita; 

VI – previsão orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

VII – execução orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; e 

VIII – valor percentual do OCA Exclusivo e OCA Não Exclusivo. 

O município de Florianópolis tem se empenhado em alavancar os níveis de 

investimento na área da infância e adolescência. Isto se expressa na iniciativa em 

utilizar a metodologia do Orçamento Criança transformando-a, inclusive, em lei. 

 A metodologia tem possibilitado aos gestores verificar os limites e 

possibilidades na aplicação de recursos e dado visibilidade as ações empenhadas em 

garantir direitos fundamentais de crianças e adolescentes. 

 Desde o primeiro orçamento, em 2007, já foi perceptível um aumento 12,68% no 

montante aplicado na efetivação de políticas públicas na área da infância e adolescência. 

 Já com o OCA/Fpolis 2008, foram destinados 26% do orçamento municipal para 

a efetivação de políticas voltadas ao público em questão, conforme demonstra o gráfico 

a seguir: 

 
DESPESAS TOTAIS EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL -   

OCA 2008 
                         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Equipe técnica de elaboração do PMDCA 
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Das despesas totais com o orçamento não exclusivo, cerca de 87% foram gastos 

com Saúde, Saneamento e Habitação, seguido de 11,47% de gastos com Proteção Social 

e, 1,19% com Educação, Cultura Esporte e lazer. No orçamento não exclusivo, o valor 

de investimentos de algumas áreas naturalmente será menor por se referirem a um grupo 

de ações dirigidas para a promoção e melhoria das condições de vida das famílias que, 

apesar de beneficiarem o desenvolvimento e a proteção de crianças e adolescentes, não 

atendem exclusivamente esta demanda. 

 

 

DESPESAS TOTAIS/ OCA 2008 - Orçamento não Exclusivo 

  Fonte: Equipe técnica de elaboração do PMDCA 
 

 

Em relação às ações voltadas diretamente para a promoção da criança e 

adolescente, verifica-se que a saúde não possui gastos exclusivos. Por outro lado, as 

ações da Educação representam 98% dos gastos exclusivos nesta área, seguidos de 2% 

da proteção social. 
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        Fonte:Equipe técnica de elaboração do PMDCA 

 

O OCA possibilita ao município visualizar suas estratégias no sentido da plena 

efetivação do sistema de garantia de direitos sob a perspectiva do preceito 

constitucional que afirma serem crianças e adolescentes prioridade absoluta. 

 Ainda sob a perspectiva da prioridade absoluta, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente nos apresenta os caminhos para dar materialidade a este preceito quando, 

dentre outras coisas, compreende por prioridade: a preferência na formulação e na 

execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos 

nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 O avanço muitas vezes não está na ação, mas na iniciativa. E espera-se que o 

município de Florianópolis possa ser capaz de transformar muitas vidas ao sistematizar, 

contabilizar e avaliar seus limites e possibilidades na formulação das políticas públicas 

voltadas para infância e adolescência a partir do OCA. 
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6.2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

  

Os Fundos para a Infância e Adolescência - FIA estão previstos no Estatuto 

da Criança e do Adolescente, art. 88, inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente 

- ECA. Criados no âmbito federal, estadual e municipal são mantidos e controlados 

pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo por objetivo captar e 

aplicar recursos destinados às ações de atendimento à criança e ao adolescente  

 Em Florianópolis, o FMDCA foi criado por meio da Lei Municipal n o 3.794 de 

02 de julho de 1992, e é administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

A Resolução do CMDCA  no 119, de 19 de setembro de 2007, inaugura uma 

nova forma de gestão do FMDCA. Esta resolução aprova as diretrizes para elaboração e 

aprovação do Plano de Aplicação do FMDCA e autoriza captação e destinação de 

recursos financeiros para o Fundo, com base no dispositivo das Leis Federais 8069/90 e 

9532/97. A deliberação do CMDCA confere ao doador pessoa física ou jurídica a 

possibilidade de indicar o destino de sua contribuição, observando-se o critério de 

prévia definição dos eixos de atuação por parte do Conselho de Direitos. 

Em conformidade com estas normativas, as organizações governamentais e não 

governamentais podem encaminhar projetos com período de execução de até 12 (doze) 

meses, assim como a documentação pertinente, a fim de serem analisados pela 

Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Projetos do FMDCA, que após 

aprovados, estão aptos para a captação dos recursos através do Certificado de 

Autorização para Captação de Recursos Financeiros. Tal certificado visa autorizar a 

captação de recursos indicando o projeto a que se destinam os depósitos por pessoas 

físicas ou jurídicas, passíveis de dedução para fins de Imposto de Renda. Fica 

regulamentado ainda a retenção de 15% do valor destinado no FMDCA, percentual este 

deduzido para 5%, no caso de projetos para restabelecimento de situações de sinistro. 

Contudo, considerando as demandas e novas necessidades apresentadas no 

âmbito da captação de recursos, por meio do FMDCA o CMDCA, elaborou-se a 

Resolução no 175 de 09 de dezembro de 2009, que altera e estabelece novas 

providências à Resolução no 119/2007 (conforme em Anexo I)85. Por meio dela, 

                                                 
85   Esta Resolução foi publicada na Edição 144 do Diário Oficial do Estado em 29/12/2009. 
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formaliza-se a celebração de convênios a partir da captação de, no mínimo, 30% do 

valor do Projeto aprovado no CMDCA. Além disso, reduz-se a zero o percentual de 

retenção no FMDCA de recursos captados para projetos com fins de restabelecimento 

de situações de sinistro (SEMAS, 2010)86. 

 No caso de Florianópolis, segundo a referida Resolução, os recursos do Fundo 

deverão ser destinados à87: 

I. Realização de programas e projetos de atenção e apoio a crianças e adolescentes 

nas áreas de Assistência Social por piso de proteção básica e especial, Educação, 

Saúde, Cultura, Lazer, Formação Profissional, com vistas à proteção e garantia 

dos direitos expressos no Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente no 

estabelecido nos artigos 90, 112 e 260, e os demais direitos sociais garantidos na 

Constituição Federal;  

II.  Capacitação dos Conselheiros do CMDCA, Conselheiros Tutelares e 

funcionários da Secretária Executiva do CMDCA, bem como profissionais da 

rede sócio-assistencial envolvidos na promoção, defesa e atendimento à criança 

e ao adolescente;  

III.  Organização e realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e de outros eventos de interesse público relacionados aos direitos 

das crianças e adolescentes;  

IV.  Pagamento de assessorias e consultorias ao Conselho Tutelar e ao Conselho da 

Criança e do Adolescente;   

V. Programas e projetos de comunicação, divulgação das ações de defesa e garantia 

dos direitos da criança e do adolescente;   

VI.  Elaboração de Diagnósticos e estudos relacionados à criança e ao adolescente de 

Florianópolis; 

VII.  Participação em eventos de interesse do CMDCA, relacionados à promoção, 

defesa e atendimento à criança e ao adolescente; 

                                                 
86 Relatório de Aplicação das doações ao FMDCA/Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Juventude, 2010.  
87 Os recursos do FMDCA não serão destinados para: pagamento de pessoal, manutenção e 
funcionamento dos Conselhos Tutelares; pagamento do quadro funcional do CMDCA; pagamento de 
combustível e conta de telefone (Art. 2o). 
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VIII.  Apoiar em caráter de excepcionalidade à aquisição de equipamentos para os 

Conselhos Tutelares e CMDCA. 

 A doação é a principal fonte de captação de recursos para o Fundo, e sua 

utilização não traz ônus a quem contribui, pelo contrário, traz responsabilidade social. O 

ECA em seu artigo 260 garante que: Os contribuintes poderão deduzir do imposto 

devido, na declaração do Imposto sobre a Renda, o total das doações feitas aos Fundos 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - nacional, estaduais ou municipais - 

devidamente comprovadas, obedecidos os limites estabelecidos em Decreto do 

Presidente da República.  

 Esta iniciativa, cujos benefícios para a sociedade são extremamente 

significativos, está alinhada com a crescente importância do papel que os indivíduos 

podem exercer como agentes ativos do desenvolvimento das comunidades e na 

construção de uma cidadania responsável e produtiva. 

 Segundo o Relatório da SEMAS (2010), em 2008, o FMDCA passou a contar 

com recursos substanciais, como pretendido no início da década de 90. Foram 

celebrados 4 (quatro) convênios para o repasse destes recursos captados por intermédio 

do FMDCA, e aprovados projetos de 10 (dez) entidades para captação de recursos entre 

janeiro de 2007 e outubro 2009. Já no ano de 2009, foram celebrados dez convênios, 

beneficiando, direta ou indiretamente, cerca de 865 (oitocentas e sessenta e cinco) 

crianças e adolescentes - totalizando o valor de R$ 585.647,69 repassados no ano. 

Houve, assim, um aumento significativo dos recursos destinados por intermédio do 

FMDCA, totalizando um montante de R$ 983.477,2588 anuais (SEMAS, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
88 Neste valor estão inclusos tanto os depósitos destinados quanto as doações espontâneas. 
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ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 175, de 09 de dezembro de 2009. 
 

 
                    ALTERAR E ESTABELECER NOVAS PROVIDÊNCIAS À 

RESOLUÇÃO Nº 119/2007 DO CMDCA. 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:  
 
CONSIDERANDO: 
- o disposto nos artigos 1º, 204 e 227 da Constituição Federal que prevêem a 
descentralização político-administrativa e a participação da população por meio de 
organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em 
todos os níveis; 
 
- a Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – que prevê, 
em seu artigo 88, II e IV, a criação dos Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente aos quais se vincula a criação e manutenção de Fundos da Criança e do 
Adolescente e no seu artigo 260 que define que os contribuintes poderão deduzir do 
imposto devido, na declaração do Imposto sobre a Renda, o total das doações feitas aos 
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente – nacional, estadual ou municipal - 
devidamente comprovadas, obedecidos os limites estabelecidos em lei; 
 
- a Lei Municipal nº 7855/09,  que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente  e  o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Florianópolis;  
 
- a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de funcionamento para captação e 
aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, estabelecidas na Resolução nº 119/2007; 
 
RESOLVE:  
ALTERAR E ESTABELECER NOVAS PROVIDÊNCIAS À RESOLUÇÃO Nº 
119/2007, dando-lhe a seguinte redação:  
 
Artigo 1º - Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Florianópolis serão destinados à: 
IX.  Realização de programas e projetos de atenção e apoio a crianças e adolescentes 

nas áreas de Assistência Social por piso de proteção básica e especial, Educação, 
Saúde, Cultura, Lazer, Formação Profissional, com vistas à proteção e garantia 
dos direitos expressos no Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente no 
estabelecido nos artigos 90, 112 e 260, e os demais direitos sociais garantidos na 
Constituição Federal;  

X. Capacitação dos Conselheiros do CMDCA, Conselheiros Tutelares e 
funcionários da Secretária Executiva do CMDCA, bem como profissionais da 
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rede sócio-assistencial envolvidos na promoção, defesa e atendimento à criança 
e ao adolescente;  

XI.  Organização e realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e de outros eventos de interesse público relacionados aos direitos 
das crianças e adolescentes;  

XII.  Pagamento de assessorias e consultorias ao Conselho Tutelar e ao Conselho da 
Criança e do Adolescente;   

XIII.  Programas e projetos de comunicação, divulgação das ações de defesa e garantia 
dos direitos da criança e do adolescente;   

XIV.  Elaboração de Diagnósticos e estudos relacionados à criança e ao adolescente de 
Florianópolis; 

XV. Participação em eventos de interesse do CMDCA, relacionados à promoção, 
defesa e atendimento à criança e ao adolescente; 

XVI.  Apoiar em caráter de excepcionalidade à aquisição de equipamentos para os 
Conselhos Tutelares e CMDCA. 

 
 Artigo 2º -  Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
não serão destinados para: pagamento de pessoal, manutenção e funcionamento dos 
Conselhos Tutelares; pagamento do quadro funcional do CMDCA; pagamento de 
combustível e conta de telefone. 

 
 

 Artigo 3º - A Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela gestão 
administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no 
cumprimento das deliberações do CMDCA no que se refere à liberação e/ou aplicação 
dos recursos, deverá encaminhar trimestralmente ofício ao CMDCA, indicando a 
relação nominal de doadores, organizações atendidas e os valores individuais 
correspondentes que, por meio de incentivo tributário, foram destinados ao FMDCA.  

 
Parágrafo Único - Anualmente o CMDCA dará publicidade do montante doado ao 
FMDCA e da aplicação dos recursos, indicando as ações financiadas (seus custos, 
abrangência e número de atendidos).  
 
Artigo 4º - Para habilitarem-se ao financiamento dos Projetos com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, as organizações governamentais e 
não governamentais, deverão ter seus Programas inscritos no CMDCA de Florianópolis. 
 

§ 1º- O projeto de organização não governamental somente será  certificado  se a 
proponente estiver devidamente registrada no CMDCA,  bem como estar com o registro 
atualizado ou em análise para  a sua renovação e comprovar a participação em 70% das 
Reuniões Ordinárias do Fórum Municipal de Políticas Públicas, anualmente.  

§2º- O Projeto de organização governamental será certificado desde que o 
programa, voltado à criança e adolescente, esteja devidamente inscrito no 
CMDCA/Florianópolis.  
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§ 3º - Os certificados serão fornecidos mediante análise do Projeto, parecer da 
Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos do FMDCA e aprovação da 
Sessão Plenária do CMDCA. 

 
§4º - Para efeitos legais, o Certificado constitui-se em documento oficial 

impresso pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
- assinado pelo Presidente deste órgão em conjunto com um membro da Comissão de 
Avaliação e Monitoramento dos Projetos do FMDCA. 

 
§5º - O Certificado será nominativo em favor da pessoa jurídica de direito 

público ou privado, obedecendo aos critérios desta Resolução. 
 
§6º - O Certificado tem a expressa finalidade de autorizar a captação de 

recursos, indicando o projeto a que se destinam os depósitos realizados por pessoas 
físicas ou jurídicas, passíveis de dedução para fins de Imposto de Renda. 
 
Artigo 5º - A Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Projetos do Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente será composta paritariamente, de dois 
conselheiros do CMDCA (um governamental e um não governamental), um 
representante da Sociedade Civil indicado pelo Fórum Municipal de Políticas Públicas, 
um representante de órgão governamental indicado pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social e um Secretário (a) Executivo (a) disponibilizado pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 

§ 1º - Cada membro da Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Projetos 
do FMDCA terá um (a) suplente. 

§ 2º- A Comissão elegerá, entre seus membros, um Coordenador e um Relator, 
cabendo a este último à apresentação dos projetos na plenária do CMDCA. 

§ 3ª- A (o) Secretário (a) Executivo (a) compete: receber e protocolar os projetos 
para certificação; conferir toda a documentação exigida; contatar com a organização 
solicitando a documentação faltante e outras providências cabíveis, no ato do 
recebimento; organizar os projetos e encaminhar à Comissão de Avaliação, onde serão 
distribuídos aos representantes para análise e parecer. 

§ 4º- Cada projeto deverá ser analisado por no mínimo dois membros da 
Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Projetos do FMDCA, no prazo máximo 
de 15 dias e submetidos à Sessão Plenária, subseqüente, do CMDCA para apreciação e 
deliberação. 

§ 5º- A análise da Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos do 
FMDCA será encaminhada por parecer.  

  §6º- A Comissão reunir-se-á, ordinariamente uma vez por mês e, 
extraordinariamente, sempre que necessário.  

§7º- As reuniões da Comissão serão convocadas pelo seu Coordenador ou a 
requerimento da maioria de seus membros, instalando-se com a presença mínima de um 
representante de instituição governamental e um não governamental. 
Artigo 6º - O encaminhamento de projetos pelas organizações interessadas, para fins de 
certificação para a captação de recursos, deverá ser feito a mediante ofício ao CMDCA, 
anexando: 
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I. Projeto Social (impresso e digitalizado), constando os seguintes itens: 

• Dados de identificação 
• Apresentação da entidade 
• Resumo do Projeto 

• Justificativa 
• Objetivos gerais e específicos 

• Procedimento metodológico, público alvo, metas de atendimento e 
avaliação.  

• Cronograma de atividades 

• Orçamento 
• Cronograma físico-financeiro com prazo máximo de 12 meses. 
• Declaração de participação nas Reuniões Ordinárias do Fórum 

Municipal de Políticas Públicas. (somente para as organizações não-
governamentais). 
 

II.  CND – Municipal, Estadual, Conjunta (Receita Federal e INSS), cópia do CNPJ  
e FGTS; 

III.  Cópia da Ata da Posse da Atual Diretoria; 
IV.  Cópia do RG e CPF do atual Presidente; 
V. Para projetos de reforma ou construção de imóvel apresentar: 

• Três orçamentos para mão de obra e materiais de construção; 
• Comprovante de propriedade do terreno; 

• Autorização do projeto arquitetônico a ser executado e emitido 
pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

•  Para realização de projetos que contemplem a construção de 
imóvel, a entidade deverá assinar termo de compromisso de 
utilização para projetos relacionados com a defesa e promoção 
dos direitos da criança e do adolescente. 

 
VI.  Para projetos que contemplem aquisição de imóvel, deverão ser apresentadas 03 

(três) avaliações imobiliárias do imóvel pretendido, realizado por profissional 
credenciado pelo CRECI, ou, na falta dessa, o valor do metro quadrado da área 
e da edificação na região em que a entidade pretende adquiri-lo. 

 
Artigo 7º - Os projetos serão avaliados observando os seguintes critérios: a) 
conformidade com os princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente; 
b) mérito do projeto e c) importância do projeto diante da realidade local. 
 
Artigo 8º - Após a aprovação do projeto pela Sessão Plenária do CMDCA, será emitido 
certificado, num prazo máximo de 05 dias úteis. 
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Parágrafo Único – Em caso de não aprovação do projeto para fins de certificação, a 
Secretaria Executiva do FMDCA encaminhará para a organização a decisão do 
CMDCA. 
 
Artigo 9º - Durante sua execução, os projetos poderão ser monitorados pela Comissão 
de Avaliação e Monitoramento de Projetos do FMDCA e ao final da execução do 
projeto deverá a instituição deverá encaminhar o relatório. 
 
Artigo 10 - Será anulada a aprovação do projeto cuja organização proponente tiver 
negado a renovação do seu registro no CMDCA. 
Artigo 11 - Para projetos de manutenção, reforma, ampliação ou construção nova em 
imóvel com contrato de comodato, é necessário que a entidade possua contrato de, no 
mínimo, 05 (cinco) anos, a partir da data do convênio e que pertença a órgão público: 
municipal, estadual ou federal; 

 
Artigo 12 - Para projetos de reforma em imóvel com contrato de locação, será exigido 
contrato de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, a partir da data do convênio e o objeto 
da reforma seja removível e incorporada ao patrimônio da entidade.  

 
Parágrafo Único - O projeto deverá ser acompanhado da anuência do locador ou seu 
representante legal. 
 
Artigo 13 - Para os projetos que constem aquisição de veículo automotivo, o valor 
previsto deverá ser no máximo o indicado na tabela da Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômica - FIPE. 
 
Artigo 14 - Após a captação para o projeto certificado, os recursos serão liberados 
mediante a celebração de um instrumento de convênio com cláusulas específicas, num 
prazo máximo de 30 dias. 
  
Artigo 15 - As organizações que receberam recursos financeiros do CMDCA, através do 
FMDCA, deverão prestar contas conforme determinações legais. 
 

A entidade poderá encaminhar ao CMDCA novos projetos para 
certificação, desde que esteja com a prestação de contas regularizada.  
 § 2º - Caso haja necessidade de alteração no projeto original por já ter realizado 
determinado investimento previsto, através de outras fontes, ou por não mais se 
constituir numa prioridade para a organização, a mesma deverá readequar o projeto e 
encaminhar ao CMDCA para análise e aprovação da Comissão, antes da assinatura do 
convênio. 
 
Artigo 16 - A pessoa física ou jurídica, que fizer doações ao FMDCA, utilizando-se de 
mecanismo legal de incentivo tributário, poderá indicar o projeto que pretende apoiar, 
por meio de oficio dirigido a (o) Presidente do CMDCA, anexando cópia do 
comprovante de depósito no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
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Parágrafo Único - Do valor total do projeto, 15% (quinze por cento)  será reservado pelo 
CMDCA, conforme previsto no artigo 1º desta Resolução. Em se tratando de projeto 
para restabelecer situação de sinistro, caso fortuito ou força maior não haverá percentual 
de retenção.  
 
Artigo 17 - As organizações que não conseguirem captar recursos para a execução total 
do projeto, poderão utilizar-se do mecanismo de realização parcial, sem prejuízo aos 
objetivos do mesmo, comunicando através de ofício a Comissão de Avaliação e 
Monitoramento de Projetos do FMDCA.  
Parágrafo Único - Para realizar parcialmente o projeto, firmar convênio e continuar o 
processo de captação utilizando-se do mesmo certificado, é necessário dispor de, no 
mínimo, 30% do montante previsto no projeto. 
Artigo 18 - As organizações que optarem pela realização parcial, contida no artigo 17, e 
que pretendam dar continuidade ao processo de captação, terão prazo de mais um ano 
para fazê-lo, a contar da data do vencimento do Certificado de autorização de captação 
de recursos. 
 § 1º- A solicitação de ampliação do prazo de captação deverá ser feita ao 
CMDCA, através de ofício, justificando a necessidade de prorrogação. 

§ 2º- Transcorrido esse novo prazo, caso a entidade não tenha conseguido captar 
o valor necessário para a realização do projeto, a mesma deverá encaminhar solicitação 
ao CMDCA para  readequação ou redimensionamento do projeto. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Artigo 19 - O CMDCA lançará, anualmente, até o mês de setembro, Edital para 
selecionar projetos que serão apoiados com recursos do saldo remanescente do 
FMDCA, desde que haja recursos disponíveis, dando ampla divulgação e comunicação 
expressa a todas as entidades cadastradas no CMDCA.  
 

§1º - Somente poderão habilitar-se  ao saldo remanescente, as Organizações não 
Governamentais que não realizaram captação de recursos pelo mecanismo legal 
de incentivo tributário de pessoa física ou jurídica, através do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, durante o ano vigente. 
§2º - As organizações não governamentais, bem como o CMDCA e os 
Conselhos Tutelares, poderá apresentar mais de um projeto, porém apenas um 
projeto poderá ser selecionado. 
§3º - As organizações governamentais não poderão concorrer ao saldo 
remanescente do FMDCA. 

 
Artigo 20- Os procedimentos de avaliação e acompanhamento dos projetos financiados 
com o saldo remanescente do FMDCA serão realizados pela Comissão de Avaliação e 
Monitoramento de Projetos do FMDCA e submetidos à aprovação da Sessão Plenária 
do CMDCA. 
 
Artigo 21 - Os casos omissos na presente Resolução serão avaliados pela Comissão de 
Avaliação e Monitoramento de Projetos do FMDCA e submetidos à Sessão Plenária do 
CMDCA.  
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Artigo 22 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as 
disposições em contrário.  
 
Florianópolis, 09 de dezembro de 2009. 
 

_____________________________ 
Veronice Sutilli 

Presidente do CMDCA. 
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ANEXO II – Indicativos das Conferências Municipais da Criança e do Adolescente 
 
 

VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Florianópolis/SC e IV Conferência Municipal de Adolescentes 

(2007) 
 

• INDICATIVOS DOS ADULTOS 
 

1º Eixo Temático: Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. 

 

1. Programas de capacitação permanente; 

2. Ampliação do quadro técnico; 

3. Elaboração de Projetos de Prevenção nos Programas de atendimento ao adolescente, 

incluindo seminários que contemplem a rede de atendimento ao adolescente; 

4. Reavaliação do sistema utilizado na disponibilização do meio de transporte (cartão de 

vale transporte); 

5. Elaboração de projetos alternativos que busquem recursos para minimizar as 

dificuldades. 

 

 

2º Eixo Temático: Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitário. 

 

1. Ampliação e fortalecimento do Programa de Orientação e Apoio Sócio-Familiar e 

Sentinela; 

2. Construção e implementação de Protocolo de Atenção a vítimas de violência e 

maior implementação do Protocolo de Atenção Integral a Crianças e Adolescentes 

Usuários de Drogas, articulando a rede municipal de educação, órgãos e serviços de 

proteção; implementação do Projeto Rede Pró-Criança; fortalecimento e publicização 

do Fórum dos Direitos da Criança e Adolescente; 

3. Incremento das orientações e encaminhamentos sociais a famílias cadastradas no 

Programa Bolsa Família e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 

principalmente na preparação e no ingresso ao mercado de trabalho, e na autonomia das 

famílias; 
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4. Capacitação continuada aos trabalhadores sociais; maior fiscalização por parte dos 

Conselhos Tutelares e Ministério Público junto aos abrigos; dissociação das funções 

técnicas das funções administrativas no caso dos profissionais de Serviço Social e 

Psicologia, existentes nos abrigos; avaliação da utilização dos critérios emitidos pelo 

CNAS e CONANDA para o registro e inscrição dos Programas; maior publicização e 

debates sobre o Programa de Família Acolhedora, adoção centrada no interesse da 

criança e adolescente e Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária; 

5. Ampliação do serviço de prevenção primária e secundária. 

 

3º Eixo Temático: Orçamento Criança e Adolescente. 

 

1. Realizar diagnóstico regionalizado da situação da Criança e Adolescente em 

Florianópolis e o Plano de Execução das Políticas Municipais para a Criança e 

Adolescente; 

2. Capacitação para todos os atores da rede de atendimento a criança e ao adolescente 

e ampliação da participação na construção do OCA, incluindo a participação do Fórum 

Municipal de Políticas Públicas. 

 

• INDICATIVOS DOS ADOLESCENTES 
 

1º Eixo Temático: Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. 

 

- Reforma/Reestruturação dos estabelecimentos educacionais, com base no SINASE, 

com ampliação do número de vagas para evitar a transferência do adolescente para 

outro município; ampliação do quadro profissional; garantia de material necessário para 

execução de atividades de forma continuada e sistemática;  

- Trabalhos de prevenção e informação nas comunidades com intuito de evitar o ato 

infracional/internação;  

- Oportunizar aos adolescentes cursos profissionalizantes/técnicos, projetos 

educacionais e trabalhos preventivos, desmitificando a juventude como autora de ato 

infracional, através de parcerias com ONGs, PMF, CEFET, UFSC, etc.  
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2º Eixo Temático: Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitário. 

 

- Efetivação dos programas de Famílias Acolhedoras; 

- Maior investimento público nos programas de abrigos, proporcionando melhor 

alimentação, mais áreas de lazer, capacitação da equipe técnica, implementação de 

projetos que visem fortalecer os vínculos familiares e comunitários; 

- Projetos de conscientização quanto ao racismo e a adoção tardia, pois os mais velhos 

também precisam de oportunidades para serem adotados; 

- Esclarecer aos abrigados o motivo de estarem no local e porque não podem retornar 

para casa; 

- Projetos de valorização da família e melhoria da renda familiar, através de mais 

empregos; 

- Melhor utilização dos espaços comunitários e valorização dos postos policiais. 

 

3º Eixo Temático: Orçamento Criança e Adolescente. 

 

- Participação da população jovem na participação do processo de discussão/ 

elaboração/ cobrança do Orçamento e sua aplicação; União de todos para reivindicar; 

- Maior investimento na área de educação, saúde, lazer, esporte e cultura; 

- Ampliação do quadro de profissionais dos Postos de saúde e distribuição de 

medicamentos; 

- Propagandas educativas. 

 

 

V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Florianópolis/SC e III Conferência Municipal de Adolescentes 

(2005) 

 

• INDICATIVOS DOS ADULTOS 
 

1º Eixo Temático: O papel da Sociedade e do Estado na formulação, execução e 

monitoramento da uma política para a criança e o adolescente. 
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1. Criação de mecanismos de divulgação das Políticas Públicas e de incentivo à 

participação da Sociedade na formulação, execução e monitoramento das mesmas, 

fortalecendo os espaços micro-regionais. 

Responsáveis: CMDCA, CMAS, CT e Poder Público 

2. Fortalecimento dos espaços de participação (Conferências, Encontros Temáticos e 

outros) e de co-gestão (Conselhos), com encaminhamento/ cumprimento dos indicativos 

das Conferências e Resoluções dos Conselhos 

Responsáveis: Executivo Municipal, Ministério Público, Conselhos. 

3. Cumprimento do papel dos órgãos responsáveis pela fiscalização e controle social 

sobre a execução das Políticas Públicas, que assegurem os direitos fundamentais de 

crianças e adolescentes. 

Responsáveis: CMDCA, CT, Ministério Público e Poder Judiciário. 

4. Maior divulgação de papéis/ competências e ações  dos vários órgãos/ atores sociais 

que compõe o Sistema de Garantia de Direitos, através de material informativo 

(cartilhas, folder, site da Prefeitura e outros) e divulgação na mídia local. 

Responsáveis: CMDCA e Poder Público. 

5. Realização de eventos periódicos de avaliação das Políticas Municipais e dos 

encaminhamentos dos indicativos da Conferência. 

Responsável: CMDCA 

6. Garantia, em 2005, da elaboração do Plano Municipal de Garantia de Direitos, com 

participação da sociedade, considerando os indicativos das Conferências, deliberações e 

resoluções dos Conselhos, bem como da implementação do Plano a partir de 2006. 

Responsáveis: CMDCA e Executivo Municipal. 

7. Realização de diagnóstico da realidade do município, estabelecendo-se prioridades de 

ação, com participação da sociedade na discussão e elaboração das Políticas Públicas 

voltadas para crianças e adolescentes. 

Responsáveis: Executivo Municipal e Sociedade Civil organizada. 

8. Incremento do quadro de profissionais das Secretarias Municipais, necessários para 

execução das políticas definidas pelo CMDCA e demais Conselhos, através de concurso 

público.  

Responsável: Executivo Municipal 
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9. Criação de Conselhos Tutelares descentralizados, com estrutura apropriada de 

atendimento regional (centro, norte, continente, sul, leste), considerando as demandas. 

Responsáveis: CMDCA, Executivo Municipal 

10. Estruturar as Unidades de Saúde para pronto atendimento a crianças e adolescentes, 

com ampliação do quadro de profissionais (médicos, dentistas, psicólogos, entre outros), 

fazendo cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

2º Eixo Temático: A participação social na elaboração, acompanhamento e 

fiscalização do Orçamento Municipal. 

 

1. Garantia da participação do CMDCA e outros Conselhos na elaboração e revisões 

anuais do Plano Plurianual – PPA e do Orçamento Municipal, bem como no 

acompanhamento e fiscalização de sua execução. 

Responsáveis: Executivo Municipal; Poder Legislativo; CMDCA 

2. Instituir um orçamento público participativo, com ampla publicização da destinação 

dos recursos. 

Responsáveis: Executivo Municipal; Legislativo Municipal. 

3. Instituição do “Orçamento Criança e Adolescente”, identificando o montante de 

recursos destinados aos vários programas/ ações de atenção à criança e ao adolescente, e 

seus respectivos elementos de despesas. 

Responsáveis: Conselhos Municipais e Executivo Municipal 

4. Capacitação dos Conselheiros Municipais e Tutelares, com recursos do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente, para sua efetivação participação na 

elaboração, acompanhamento e fiscalização do orçamento público. 

Responsáveis: Conselhos Municipais. 

5. Previsão no orçamento público de contratação - através de concurso, de profissionais 

da área da saúde: médicos, assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos e outros, para 

atender a demanda. 

Responsáveis: Executivo Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde. 

6.Garantia, no Orçamento Público, de recursos para a implementação de estrutura física, 

equipamentos, veículos e para a ampliação do quadro de profissionais – através de 



 

269 
 

 

concursos públicos, necessários para a melhoria e expansão dos programas destinados a 

crianças e adolescentes e do Conselho Tutelar. 

Responsável: Executivo Municipal  

 

3° Eixo Temático: A participação social na promoção da igualdade e valorização 

da diversidade: gênero, etnia, deficiência, orientação sexual e procedência regional. 

 

1. Criação de um núcleo de educação especial para triagem e atendimento de crianças e 

adolescentes com deficiência, através de equipe multiprofissional (psicólogo, psiquiatra, 

educadores, pedagogo, psicopedagogo, assistente social, fonoaudiólogo, odontólogo, 

otorrinolaringologista, e outros de áreas afins) 

Responsável: Executivo Municipal / Secretaria Municipal de Educação, de Saúde e de 

Desenvolvimento Social. 

2. Criação de programas de formação continuada nas Secretarias Municipais para os 

profissionais que atuam com crianças e adolescentes (com abrangência à rede de ensino, 

de saúde e de assistência social), capacitando-os para o combate à exclusão, 

discriminação ou violação de direitos, e preparando-os para trabalharem na valorização da 

diversidade relativa ao gênero, etnia, deficiência, orientação sexual e procedência 

regional. 

Responsável: Executivo Municipal, Conselhos 

3. Criar Vara Criminal Especial para atendimento de assuntos referentes à violação de 

direitos contra crianças e adolescentes. 

Responsável: Poder Judiciário 

4. Garantir o cumprimento da Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, estruturando a escola para o atendimento 

adequado às crianças e adolescentes com necessidades especiais. 

Responsável: Executivo Municipal 
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• INDICATIVOS DOS ADOLESCENTES 
 

1º Eixo Temático: O papel da Sociedade e do Estado na formulação, execução e 

monitoramento da uma política para a criança e o adolescente. 

 

1. Descentralização de programas e projetos para melhor acessibilidade da comunidade 

a espaços de lazer, cultura e educação.  

2. Publicização e divulgação das informações referentes às políticas de atendimento á 

criança e ao adolescente, para que haja um melhor monitoramento dessas políticas. 

 

2º Eixo Temático: A participação social na elaboração, acompanhamento e 

fiscalização do Orçamento Municipal. 

 

1. Envolver a sociedade civil na elaboração dos orçamentos públicos nas seguintes 

áreas: saúde, educação, cultura, esporte, lazer, infra-estrutura, saneamento básico e 

emprego.  

2. Criação de sistemas de informação (sites), para divulgação do orçamento anual e das 

obras realizadas. 

 

3° Eixo Temático: A participação social na promoção da igualdade e valorização 

da diversidade: gênero, etnia, deficiência, orientação sexual e procedência regional. 

 

Observação: Os adolescentes que participaram das discussões do 3º eixo temático, 

expressaram os seus indicativos através da composição da seguinte música: 

 

 

JUVENTUDE ATIVA E PARTICIPATIVA 

 

(REFRÃO) Juventude ativa e participativa 

Juventude ativa e participativa 
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Promovendo a igualdade 

E a fraternidade com a comunidade. 

Aqui ninguém é louco, 

Falar mal dos outros, 

Aprende a respeitar, cultivar, reclamar, 

Confiar meu irmão 

O papo é diferente, 

Comigo é só na mente, 

Use camisinha e seja obediente, 

Faça sua parte, seja diferente, 

A letra é criativa, a cabeça pensativa. 

O mundo aqui é louco, 

E ninguém respeitado, 

Nós somos conscientes e 

Ninguém fica calado. 

 

 

IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Florianópolis/SC e II Conferência Municipal de Adolescentes 

(2003) 

 

• INDICATIVOS DOS ADULTOS 
 

1º Eixo Temático: Assistência Social. 

 

1. Implementação de políticas de atenção integral à família, que assegurem as condições 

básicas de vida, envolvendo ações como:  

1.1 Implantação do programa de renda básica;  

1.2 Ampliação e regionalização do programa de orientação e apoio sócio- 

    familiar;  

2. Implementação de políticas públicas de saúde com ênfase na promoção e prevenção à 

saúde da criança e do adolescente:  
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2.1 Garantia e Agilização do acesso a especialistas (incluindo psiquiatria infantil e 

outros);  

2.2 Garantia e Agilização de acesso a medicamentos;  

2.3 Garantia e Agilização de atendimento aos portadores de anemia falciforme;  

2.4 Garantia e Agilização de realização de exames (incluindo ultra-sonografia a 

gestantes);  

2.5 Implantação de NAPS/CAPS para atender a criança e o adolescente – regionalizado; 

2.6 Implantação de comunidades terapêuticas para atender a criança e o adolescente, 

com propostas pedagógicas adequadas a faixa etária;  

2.7 Implantação de serviço especializado de atendimento psicossocial a puérpera (com 

depressão pós-parto e psicose puerperal);  

2.8 Implantação do programa de saúde escolar. Ampliação do PSF e qualificação dos 

agentes de saúde;  

2.9 Implantação de programa de prevenção à gravidez na adolescência;  

2.10 Implementação de ações de saúde voltadas a comunidade, com palestras e debates 

envolvendo questões de saúde pública, alimentação, nutrição e outras. 

3. Ampliação da rede de educação infantil com atuação nas áreas de maior demanda;  

4. Ampliação e regionalização ao atendimento de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos 

com programas de educação complementar que envolva esporte, cultura e lazer e 

capacitação profissional, com conteúdo e proposta pedagógica adequada a faixa etária e 

voltada a construção da consciência cidadã;  

5. Implementação de programa para crianças e adolescentes nas suas comunidades ou 

regiões evitando-se o deslocamento para o centro da cidade devendo o CMDCA e o 

CMAS incluir esta questão como critério na avaliação de inscrições/registro e parecer 

dos programas; 

6. Regionalização das ações de Assistência Social no município com base em 

diagnóstico das principais demandas sociais em todas as regiões; 

7. Implantação de Benefício de caráter eventual, Auxílio Natalidade, conforme 

resolução do CMAS. 
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 2º Eixo Temático: Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

1.Aproveitar espaços físicos ociosos da comunidade para possibilitar a prática de 

esporte, cultura e lazer, estruturando com equipamentos e materiais necessários;  

1. Organizações da Sociedade Civil através de Fórum regionais com articulações entre 

os conselhos afins, com o objetivo:  

2.1 Assegurar a implantação dos indicativos das conferências anteriores e atuais;  

2.2 Articulação em rede das necessidades locais;  

3. Diagnosticar população infanto-juvenil de Florianópolis.  

 

 

3º Eixo Temático: Proteção Especial. 

 

1. Garantir o acesso às crianças e adolescentes de 07 a 17 anos em ações sócio-

educativas em meio aberto no horário oposto ao da escola, com proposta pedagógica, 

profissionais capacitados para executar ASEMA, garantindo a inclusão da família nas 

ações sócios – educativas como membro participativo, trabalhando concomitantemente 

com os Programas de Geração de Trabalho e Renda;  

2. Visando a prevenção do abrigamento e a efetividade do artigo 87, parágrafo III do 

ECA, criação de equipe inter – disciplinar especializada em orientação sócio – familiar 

(psicólogos, assistentes sociais e pedagogos), que atuem em perspectiva de rede com 

serviços de proteção especial da Prefeitura Municipal de Florianópolis, nas 

comunidades usando como espaços os centros Comunitários ou afins;  

2. Os serviços de proteção deverão desencadear grupos de estudos com as demais 

instituições que atendam crianças e adolescentes vitimizados com vistas à elaboração de 

diagnósticos interinstitucionais; 

3.  Garantir capacitação sobre a temática Violência contra Criança e o Adolescente para 

profissionais da área da Saúde, Social e Educação. 

4. Garantir, via Lei Municipal e Orçamento, a continuidade dos serviços de proteção a 

criança e Adolescente vítimas de Violência. 

5. Ampliar o quadro de profissionais para o atendimento de acordo com o número de 

vítimas; 
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6. Recomendar a inclusão no currículo dos cursos das universidades disciplinas que 

trabalhem o tema violência contra criança e adolescentes; 

 

4º Eixo Temático: Medidas Sócio-Educativas. 

 

1. Assegurar que os Centros Educacionais para adolescentes autores de ato infracional, 

cumprindo medidas de internação executem uma proposta pedagógica de acordo com o 

Estatuto, com gerencias e técnicos qualificados na área sócio-educativas. 

 

5º Eixo Temático: Mecanismos de Exigibilidade de Direitos. 

 

1. Divulgar, amplamente, as legislações pertinentes aos direitos da criança e do 

adolescente, especialmente, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, para toda a sociedade; 

2. Implementar a rede de sistemas de garantias de direitos, através de:  

2.1 definição de papéis, instâncias, responsabilidades e fluxos de atendimento no 

sistema de garantia de Direitos, bem como efetivar a rede de atenção à criança e do 

adolescente; 

2.2 capacitação de educadores, operadores do direito e profissionais em geral para 

conhecimento e efetivação dos mecanismos de garantia dos direitos da criança e dos 

adolescentes;  

2.3 criação de mecanismos de encontro entre as escolas e os conselhos tutelares;  

2.4 envolvimento dos meios de comunicação, televisiva, escrita e falada, em debate 

sobre a responsabilidade que tem quanto à conscientização da sociedade, 

especificamente, no tocante aos direitos da criança e do adolescente;  

2.5 participação e cooperação mútua das escolas federais, estaduais e municipais, 

públicas e particulares;  

3. Maior transparência e publicização do Fundo Municipal dos Direitos da criança e do 

adolescente. E o CMDCA deve fazer parte do processo de elaboração orçamentária.  
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• INDICATIVOS DOS ADOLESCENTES 
 

1º Eixo Temático: Imagens Construídas/Os meios de Comunicação. 

 

1. Garantir ensino médio em todas as comunidades em três períodos; 

2. Aproveitar espaço físico e ocioso da comunidade, estruturando-os para possibilitar a 

prática de esportes e lazer, assim como desenvolvimento de atividades culturais. As 

escolas podem ser utilizadas para esse fim, sendo fundamental garantir uma estrutura 

que possibilite a execução das atividades e a manutenção do espaço utilizado para que 

não inviabilize as atividades escolares;  

3.  Possibilitar o ensino das três áreas de artes em todas as escolas onde   o   aluno   

possa   optar   por uma  delas. Que possam ser oferecidas as comunidades em horários 

alternativos; 

4. Abrir novos postos de saúde que atenda no horário noturno e final de semana 

desburocratizando e qualificando o atendimento; 

5. Implantar uma forma de policiamento que não seja só para reprimir, mas também 

para auxiliar a comunidade de acordo com as suas necessidades (policiamento 

comunitário). 

 

2º Eixo Temático: Sexualidade e Adolescência. 

 

1. Capacitação de profissionais da educação em sexualidade para que a escola possa 

interagir com a família a fim de: conscientizar os pais sobre a sua importância na 

educação sexual dos filhos; combater a violência sexual; 

2. Campanhas didáticas e informativas na mídia, no sentido instrucional, a cerca da 

sexualidade no cotidiano (DST, uso de contraceptivos, pípulas, camisinha e etc.); 

3. Atendimento especializado para adolescentes em centros de saúde e psico-sociais. 

Com médicos (ginecologistas, urologistas e clínicos) e psicólogos. Esses centros 

devem ter o papel de agente agregador entre pais e filhos; 

4. Iniciar processos de educação sexual para crianças a partir dos 10 anos de idade 

tendo em vista a iniciação precoce à vida sexual ativa. 
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3º Eixo Temático: Conhecendo o Estatuto da Criança e do Adolescente – Direitos e 

Deveres. 

 

1. Liberdade Garantindo Segurança - Pessoas querendo ir e vir e precisam ter este 

direito assegurado. Maior presença de policiais que conheçam comunidade; 

2. Aumento do número de salva-vidas, que seja garantida a presença deste profissional 

em toda extensão da praia; 

3. Garantia de espaço de lazer nos bairros: abertura das escolas nos finais de semana; 

construção de mais praças e parques; substituição de estacionamentos por parques e 

praças; 

4. Maior investimento do poder executivo no que se refere a crianças/adolescente em 

situação de abandono; 

5. Garantia de saneamento básico: rede de esgoto e água, em todos os bairros, 

inclusive na periferia; 

6. Garantia dos direitos previstos no Estatuto; 

7. Que seja disponibilizado pelas escolas, laboratórios de informática, que oportunize 

aos adolescentes a utilização dos computadores. 

 

4º Eixo Temático: Trabalho Infantil – Avanços e Retrocessos. 

 

1. Abertura das escolas (regionalizadas) aos pais dos alunos que necessitam de 

escolarização; 

2. Ampliação do número de programas de geração de emprego e renda e maior 

divulgação do já existente. Responsável: Executivo Municipal; 

3. Ampliação de ações de conscientização e informação sobre a discriminação no 

trabalho; 

4. Levantamento mais preciso das crianças que estão em situação de trabalho infantil 

(regionalizado); 

5. Aumentar a alternativa de lazer, esporte e cultura, e melhorar a infra-estrutura do já 

existente. Responsável: Poder Executivo Municipal. 
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5º Eixo Temático: Violência e Paz. 

 

1. Criar projetos sociais na comunidade de caráter educativo, preventivo, cultural, 

esportivo e recreativo que atenda as necessidades levantadas pela própria 

comunidade destinada às crianças e adolescentes e famílias, combatendo o ócio, a 

marginalização e conseqüentemente a criminalização; 

2. Promover maior interação através de atividades de integração entre poder público e 

privado sem discriminação de classe cor ou raça, credo religioso, preferencialmente 

no período de férias escolares e semestralmente; 

3. Capacitar a polícia militar e civil garantindo melhor atendimento a crianças e 

adolescentes; 

4. Oportunizar áreas de lazer nos finais de semana para crianças e adolescentes 

pensando na questão da iluminação e segurança adequada; 

5. Incentivar os projetos já existentes. 

 

III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Florianópolis/SC  

(2001) 

 

1º Eixo Temático: Saúde. 

 

1. Ampliação do Programa Saúde da Família, com uma equipe multidisciplinar;  

2. Criar um Programa Especializado de Saúde mental para criança e o Adolescente; 

3. Integração e articulação entre as entidades (OGs e ONG’s) dentro da comunidade, 

para dar atenção integral à família; 

4. Criação de um sistema integrado de informações em rede, com banco de dados sobre 

crianças e adolescentes; 

5. Divulgar o Índice de Saneamento Básico de Santa Catarina (6%); 

6. Solicitar a ampliação do programa da COMCAP de Educação Preventiva quanto à 

coleta de lixo e à limpeza das valas; 

7. Ampliação e Manutenção sistemática da rede pluvial em consideração à água que 

desce dos morros, para prevenir doenças transmissíveis por água contaminada; 
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8. Ampliação e agilização para os atendimentos médico, odontológico e fisioterápico 

especializados;  

9. Investir em Programas de Saúde e prevenção;  

10.  Presença do Agente de Saúde também nas escolas e creches; 

11.  Agilizar uma integração das ações e discussões dos Fóruns setoriais, contemplando 

a integridade do ser humano; 

12.  Garantir Programas de Saúde às crianças para avaliar as diferentes necessidades e 

prevenir eventuais problemas de saúde; 

13.  Incluir na Resolução nº 30 que haja regularidade na quantidade e na periodicidade 

no repasse da merenda ou verba para esta; 

14.  Sugere desmembrar a resolução nº 31:  

1. Assegurar o atendimento dos adolescentes entre 15 e 18 anos em toda a rede 

hospitalar do Município; 

2. Que o CMDCA busque outra forma de encaminhamento, a este item da 

resolução nº 31, não aceitando a resposta da Secretaria de Saúde, e que articule junto a 

outros atores da sociedade, formas de assegurar estes equipamentos; 

3. Garantir atendimento psicossocial descentralizado, incluindo esses serviços 

em postos de saúde de referência regional.  

15.  Requisitar instrumental utilizado pelo ACs para inclusão de itens importantes para o 

perfil de crianças e adolescentes do município, para subsidiar as ações do CMDCA e 

CT; 

16.  Que o CMDCA promova a campanha contra a esmola, incentivando aplicação de 

recursos para o FIA;  

17.  Propor aos profissionais da saúde a utilização de uma linguagem mais acessível ao 

público atendido; 

18.  Maior divulgação e esclarecimento no uso de genéricos por parte dos profissionais; 

19.  Assegurar os medicamentos necessários para a criança e o adolescente portadores 

do HIV; 

20.  Garantir medicamentos prescritos para efetivo tratamento; 

21.  Que o Município promova um diagnóstico dos portadores de necessidades especiais 

para posterior socialização/integração desses na rede de atendimento; 

22.  Que o CMDCA e o Conselho Tutelar monitorem as propostas pedagógicas dos 
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programas, para que se garanta a diversidade de atendimento por faixa etária; 

23.  Que o CMDCA e o Conselho Tutelar proposta pedagógica das comunidades 

terapêuticas de tratamento às crianças e adolescentes usuários de droga; 

24.  Incluir no item 1 da Resolução nº 32, “a parceria entre a Secretaria Municipal de 

Saúde, Pastoral da Criança e demais entidades, visando maior articulação comunitária 

das ações. 

 

 

2º Eixo Temático: Educação e Profissionalização. 

 

1. Que a Secretaria Municipal de Educação disponibilize professores de Educação 

Física e Artes para as entidades conveniadas, levando em consideração que as entidades 

são de caráter sócio-educacional para crianças de 07 a 17 anos;  

2. Que a Fundação Municipal de Esportes e a Fundação Franklin Cascaes se articulem 

para proporcionar espaços de esportes, cultura e lazer em toda rede escolar; 

3. Que a Fundação Municipal de Esportes dê maior incentivo ás competições e 

apresentações culturais realizadas fora do município por entidades públicas e não-

governamentais; 

4. Propor ações conjuntas entre a Secretaria Municipal de Educação, da Fundação 

Municipal de Esportes e da Fundação Franklin Cascaes, relativas ao desenvolvimento 

de programas culturais e esportivos nas instituições públicas e não-governamentais que 

atuam em programas sócio-educativos (Educação Complementar); 

5. Que o Poder Público viabilize o transporte para garantir o direito ao esporte, cultura e 

lazer de crianças e adolescentes;  

6. Resolução nº 41: ampliar para a Fundação Municipal de Esportes; 

7. Que o acesso de acrianças e adolescentes nos programas sócio-educativas ocorrem 

independentemente de sua matrícula e permanência na escola; 

8. Que a Fundação Municipal de Esportes e a Fundação Franklin Cascaes, em parceria 

com a Gerência da Criança e Adolescente, incentivem a implantação de modalidades de 

esporte, cultura e lazer junto com as associações dos moradores (teatro, dança e 

esportes); 

9. Que o CMDCA solicite para associações de moradores do município que 
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identifiquem os espaços físicos públicos ociosos, existentes na comunidade, que possam 

possibilitar a construção de equipamentos de esporte, cultura e lazer; 

10. Que o IPUF reveja o plano diretor do município, considerando o direito de esporte, 

cultura e lazer previsto nos artigos 58 e 59 do ECA – Lei nº 8089/90; 

11. Que o poder público municipal informe ao CMDCA sobre acordos para utilização 

do espaço físico destinado á Quadra de Tênis e Federação Catarinense de Tênis, 

localizados dentro da Cidade da Criança; 

12. Incluir nas ações conjuntas das Resoluções 37, 38, 39 e 40, as ONG’S e associações 

comunitárias, relativas ao desenvolvimento de Programas Esportivos nas escolas, 

durante os fins de semana; 

13. Que o CMDCA verifique através da Secretaria Municipal de Educação, se as 

escolas municipais disponibilizam seu espaço físico de lazer para uso da comunidade; 

14. Que a Secretaria Municipal de Educação mantenha parcerias com as universidades 

para desenvolvimento de atividades esportivas e culturais nas escolas e ONG’s; 

15. Esclarecimento se na resolução 38 e 39, a proposta deveria ser encaminhada ao 

Conselho Estadual para que ele proponha à Secretaria Estadual; 

16. Construir mais espaços de lazer. 

 

3º Eixo Temático: Convivência Familiar e Comunitária. 

 

1. Implementação dos Programas Existentes de atendimento à família; 

2. Propor o necessário reordenamento às entidades/programas (OG’s e ONG’s) visando 

sua adequação aos princípios do ECA. 

3.  Construir mais espaços de lazer; 

4. Trabalhar com os profissionais a questão do vínculo com as crianças e adolescentes; 

5. Criação de programas específicos para adolescentes autores de ato infracional e 

dependentes químicos; 

6. Ampliação dos programas de forma regionalizada (necessidade de recursos físicos, 

humanos e financeiros); 

7. Necessidade de trabalhar em rede; 

8. Cumprimento dos artigos do ECA sobre a fiscalização das Entidades, principalmente 

os Abrigos; 
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9. Maior detalhamento dos dados sobre o histórico das crianças abrigadas, registrando 

sistematicamente as intervenções, o dia-a-dia e o desenvolvimento delas; 

10.  Que os postos de saúde e as Instituições de Educação tenham visibilidade da 

rede de atendimento para possíveis encaminhamentos; 

11.  Que o CMDCA encaminhe à todas as entidades inscritas um quadro da rede 

de atendimento do município; 

12.  Obrigatoriedade das entidades remeterem anualmente o relatório de suas 

atividades; 

13.  Implementação do SIPIA e que os dados sejam disponibilizados ao CMDCA; 

14.  Implantar o Programa de “República Protegida” com clareza e cuidado: que a 

implantação seja feita por uma comissão paritária de forma imediata; 

15. Oferecer capacitação de qualidade continuada às lideranças. 

 

4º Eixo Temático: Assistência Social. 

 

1. Plenárias semestrais para dar conhecimento à sociedade civil dos encaminhamentos 

feitos por resoluções no CMDCA; 

2.  Ampliar a resolução nº 72 – Incluindo a Zona Azul no repasse para o Conselho 

Municipal de Assistência; 

3.  Implementação de Programas e recursos para a geração de renda e qualificação 

profissional de modo descentralizado, de acordo com as necessidades de cada 

comunidade; 

4.  Que sejam garantidos medicamentos pós-operatórios ao receber alta hospitalar; 

5.  Sugestão de que os programas da rede do Município recebam do CMDCA convites 

para as plenárias e eventos promovidos pelo mesmo; 

6.  Solicitar mais informações e maior transparência sobre as fontes e financiamento e 

critérios de atendimento para as entidades que desenvolvem ações com crianças e 

adolescentes; 

7.  Propor que os abrigos cumpram o art. 94 do ECA – garantindo direito à convivência 

familiar e comunitária; 

8.  Criação de programas para adolescentes de lazer, esporte e cultura nos finais de 

semana; 
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9. Que o CMDCA retome as propostas da 2ª Conferência e transforme em Resoluções 

aquelas que não foram contempladas nesta conferência e que ainda não foram 

operacionalizadas; 

10.  Que sejam desenvolvidas algumas estratégias para garantir que as discussões 

feitas na 3ª Conferência aconteçam de fato e de direito; 

10.1 Integração entre Fóruns; 

10.2 Que o Conselho lute por legitimidade, conhecendo as necessidades das bases da 

sociedade (interação entre as comunidades); 

10.3 Ampliação, conhecimento das bases comunitárias (cidadania), levando 

mecanismos de informação das Conferências, Encontros e Ações que o CMDCA 

desenvolva; 

11.  Que o CMDCA/CMAS tenham acesso ao orçamento, movimentação financeira 

e fundos; 

12.  Que o CMDCA tenha informações necessárias, ouvindo as comunidades de 

base, para fazer propostas quanto ao orçamento do município para ações com as 

crianças e adolescentes. 

 

5º Eixo Temático: Liberdade, Respeito e Dignidade. 

 

1. Campanhas de esclarecimento à população em geral sobre os direitos da criança e do 

adolescente, enfatizando a discriminação e exploração infantil; 

2.  Incluir na resolução 85 – prover capacitação também na educação; 

3.  Criação e divulgação de um fluxograma que esclareça o papel dos diversos órgãos 

de atendimento à criança e ao adolescente, para melhor direcionar as ações; 

4.  Que os fóruns dos Direitos da Criança e do Adolescente articulem encontros com 

todos os fóruns Municipais, criando espaços para discussão, e incluam a participação da 

sociedade para o estudo do ECA;  

5.  Informar á Secretaria de Segurança Pública, ao Conselho Tutelar, ao Ministério 

Público e à Secretaria de Justiça e Cidadania sempre que se tiver conhecimento de 

violação dos Direitos da Criança e do Adolescente e sugerir capacitação para os 

profissionais da área de segurança pública; 

6.  Referente à Resolução 86, propor que o CEDCA/SC interaja com os grupos de 
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estudo já existentes. 

7.  

II Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Florianópolis/SC e I Conferência Municipal de Adolescentes 

(1999) 

 

• INDICATIVOS DOS ADULTOS 
 

1º Eixo Temático: Educação. 

 

1.  Integrar escola/comunidade possibilitando a utilização dos espaços e horários 

disponíveis para:  

a)  Atividades lúdicas, culturais, esportivas em parceria com outras instituições da 

comunidade; 

b) Atividades de esporte, cultura e lazer em parceria com secretarias e fundações 

afins; 

c) Reuniões, festas, encontros e cursos de formação; 

2. Promover vinculação da Política de Educação com as demais políticas e a articulação 

com órgão e programas de atendimento a criança e ao adolescente, bem como integrar a 

rede de ensino através da informática; 

3. Aprofundar o processo de democratização da educação, buscando a maior 

participação da comunidade escolar; 

3.1 Garantir a participação da comunidade no processo de democratização da educação 

e especialmente na elaboração e efetivação do projeto político pedagógico; 

4. Juntamente com o Conselho Municipal de Educação, possibilitar a otimização de 

todos os conselhos escolares e criação daqueles que ainda não existem; 

5. Ampliar a adequação do currículo à realidade dos alunos/família nas redes 

municipal/estadual/privada/conveniada; 

6. Garantir a capacitação permanente dos agentes educacionais: 

a) Professores, funcionários, pais e demais segmentos; 

b) Na perspectiva do ECA, enquanto agentes de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente; 
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c) Incluir o ECA no currículo da formação dos profissionais da educação. 

7. Incentivar a divulgação do ECA junto as escolas: 

a) Garantindo mecanismos eficazes para a divulgação do ECA, junto as escolas 

utilizando métodos, técnicas, linguagens alternativas, contextualizando seu 

surgimento através de uma equipe qualificada. Garantindo também a distribuição 

de exemplares e cartilhas do ECA, inclusive em braile. 

b) Criar núcleo de debates e discussão do ECA nas escolas; 

c) Buscando que as escolas e equipamentos escolares incrementem a discussão do 

ECA no Município. 

8. Assegurar o acesso e a permanência da criança na escola:  

a) Utilizando espaços de esporte e lazer, constituindo a escola como um espaço 

cultural de resgate de valores e sabedoria historicamente acumulados da 

humanidade; 

b) Utilizando espaços de esporte e lazer, constituindo a escola como um espaço 

cultural de resgate de valores e sabedoria historicamente acumulados da 

comunidade 

c) Tornando-a um espaço agradável, incluindo nos currículos os projetos especiais 

das secretarias de educação, cultura e outras; 

d) Trabalhando as diferenças dentro da escola para assegurar a permanência das 

crianças na mesma; 

e) Desenvolvendo mecanismos para a conquista de um envolvimento dos pais nas 

questões do processo educacional; 

f) Garantindo nas escolas, equipes de especialização multidisciplinar para o 

atendimento psico-pedagógico (orientador educacional, psicológico, pedagogo, 

assistente social).  

g) Criação de bolsas-escola, para erradicação do trabalho infantil. 

9. Garantir o atendimento adequado à criança e ao adolescente portadores de 

deficiência, objetivando sua integração na escola e na comunidade: 

a) Garantindo as condições adequadas (inclusive a capacitação de educadores) a 

criança e adolescente portadores de deficiência objetivando integração na escola, na 

comunidade, com oportunidades iguais a todos os alunos, valorizando a 

diversidade; 
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b) Garantindo período de adaptação dos professores com o educando, que os alunos 

do magistério façam um estágio nessas escolas; consolidar a formação, vencer os 

preconceitos; 

c) Sistematizar e fortalecer esta iniciativa; 

11. Destinar, assegurar e fiscalizar a aplicação dos recursos para a viabilização de uma 

educação com qualidade, com prioridade social; 

12. Promover articulação entre órgãos de atendimento à criança e ao adolescente, 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares, 

Organizações comunitárias, escolas, creches, SOS Criança e etc..., e otimizar a 

articulação entre os conselhos e os fóruns de debate; 

13. Estabelecimento de políticas articuladas de Educação, Saúde e Desenvolvimento 

Social, no que tange a educação formal e educação informal (complementar); 

14. Garantir recursos de alimentação em quantidade e qualidade suficientes nos 

programas oficiais do município e nos programas de atendimento de ONG’s; 

15. Garantir censo educacional anual para ter um diagnóstico da realidade educacional 

do município incluindo a população infanto-juvenil q ue não está na escola; 

16. Instrumentalização dos educadores para identificação, notificação, abordagem e 

encaminhamentos de casos de violência doméstica, sexual contra criança e adolescente, 

prevenção e combate à exploração sexual, orientação sexual e drogadição; 

17. Criar mais espaços e equipamentos de esporte e la Criar mais espaços e 

equipamentos de esporte e lazer nas comunidades; 

18. Que o Conselho Municipal dos Direitos negocie e viabilize junto ao CEDCA, 

melhorias na qualidade de ensino das escolas da Rede Estadual quanto a 

democratização, melhoria da alimentação, capacitação técnica permanente e adequada; 

e proximidade com a comunidade; 

19. Assegurar recursos para ampliação da Rede de Educação Infantil (0 a 6 anos) e 

garantir o acesso e permanência das crianças na mesma;  

20. Todas as propostas devem abranger as Redes: Estadual, Municipal, Privada e 

conveniada. 

 

2º Eixo Temático: Esporte, Cultura e Lazer. 
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1. Construir uma política de esporte e lazer voltada para as crianças e adolescentes, com 

transparência na aplicação de recursos e que estimule a solidariedade e integração entre 

crianças e adolescentes; 

2. Promover a ocupação do tempo livre de forma criativa e prazerosa com vistas a 

integrar a criança e o adolescente em sua comunidade, expandindo ofertas de atividades; 

3.  Consolidar uma política de cultura para Florianópolis, propondo a integração junto 

às demais políticas sociais; Aproveitando espaços ociosos nas comunidades para o 

desenvolvimento de atividades de resgate da cultura local e estímulo a criatividade 

envolvendo ONg’s e OG’s, com ampliação do atendimento prestado;  

4.  Garantir uma política de esporte, cultura e lazer no município capaz de ampliar o 

universo de desenvolvimento de todas as crianças e adolescentes, em espaços 

diversificados, aproveitando a riqueza histórica, geográfica e cultural do município. 

 

 

3º Eixo Temático: Habitação. 

 

1. Avaliar e acompanhar o processo de elaboração da política municipal de habitação 

popular e de urbanização de favelas em parceria com as demais esferas de governo, 

tendo como destaque a saúde, educação, esporte e lazer.  

2.  Necessidade de revisão orçamentária; 

3. Criar uma secretaria específica; 

4. Reativar o Conselho do Fundo Municipal de Integração Social, garantindo a 

paridade entre o poder público e a sociedade civil; 

5.  Implementação de mecanismos que identifiquem déficit habitacional no Município 

e fazer ampla divulgação dos dados;  

6. Incentivar a constituição de um “fórum de discussão” da questão da moradia, 

garantindo a participação do poder público e da sociedade civil;  

 

 

 

4º Eixo Temático: Saúde. 
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1. Ampliar o programa Saúde da Família: 

 - Atingindo as áreas de maior risco e carência de serviço; 

Utilizando-se de critérios epidemiológicos e sanitários; 

-  Incluindo conhecimento da realidade e trabalho de prevenção; 

- Ampliando a equipe interdisciplinar (nutricionista, médico, enfermeiro, assistente 

social, psicólogo, pedagogo e outros); 

- Ampliando o quadro de profissionais na área da saúde; 

- Buscando a valorização, capacitação e comprometimento dos profissionais; 

- Produzindo cartilhas informativas para a comunidade; 

- Rede de saúde com maior infra-estrutura e com maior número de especialistas; 

-  A implantação deverá seguir orientações da Organização Mundial de Saúde; 

- Ampliando a rede de serviços especializados. 

2. Ampliando a oferta de atendimento e orientação nutricional para famílias de 

desnutridos, oportunizando a participação e o envolvimento destas nesse processo: 

- Ampliando o programa “Leite é Saúde”, com a contemplação de cestas básicas 

para as famílias de desnutridos; 

- Ampliando a oferta de atendimento e orientação para as famílias das comunidades, 

utilizando também espaços da escola e dando atenção para famílias de desnutridos; 

Ampliação em forma de rede; 

- Possuindo cadastro com referência por região, a fim de facilitar o atendimento; 

- Mantendo o programa de complementação alimentar à gestantes de baixo peso; 

-  Mantendo o programa Hora de Comer; 

- Fazendo abordagem familiar; 

-  Fazendo diagnóstico de ação comunitária; 

- Fazendo revisão de programas; 

-  Ampliando o quadro funcional para equipe interdisciplinar; 

- Ampliando a idade para o atendimento atingindo crianças com mais de 6 anos; 

-  Transformando projetos em programas; 

-  Trabalhando com prevenção junto às famílias para evitar a desnutrição; 

3.  Criar e/ou ampliar os seguintes programas: 

- Acompanhamento de gestantes/crianças com abordagem profissional ampliando os 

recursos humanos existentes; 
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- Aleitamento materno, promovendo retardamento do desmame e qualificação do 

atendimento; 

- Alternativas nutricionais complementares e estruturação de equipe multidisciplinar; 

- Imunização de rotina e combate às endemias e epidemias; 

- Atenção à gestante adolescente a partir de grupos multi-profissionais e criação de 

programas de atendimento a adolescentes grávidas e usuários de droga; 

- Atendimento, tratamento, desintoxicação e acompanhamento de crianças e 

adolescentes usuárias de droga (com o auxílio de drogadição como atendimento de 

saúde pública); 

- Criação de um espaço aberto que seja referência para crianças e adolescentes 

(drogadição) com atendimento por equipe interdisciplinar, principalmente destinado 

àquelas que não desejam tratamento; 

- De saúde escolar ampliando para todo o município; 

- De saúde mental, garantindo a extensão das equipes do NAPS para todas as regiões 

do município, mantendo e ampliando com leitos em hospitais gerais, hospital 

dia/noite, pensões protegidas, oficinas protegidas; 

- Atendimento especializado referente as DST/AIDS, as crianças e adolescentes 

portadores ou filhos de portadores do HIV; 

- Acupuntura, homeopatia e fisioterapia segundo normas oficiais; 

- Necessidade de programas de atendimento interligado do Centro de Saúde Escola; 

- Oficializar diretrizes básicas de atendimento Familiar X Escola; 

 - Capacitação permanente dos profissionais; 

 - Maior divulgação dos programas na comunidade; 

 - Ampliação de programas de atendimento à adolescente com vida sexual ativa, 

numa perspetiva preventiva; 

 - Ampliação de equipe de profissionais; 

 - Divulgação do programa de encaminhamento aos Centros de Saúde; 

- Agilizar atendimento à especilistas; 

- Capacitar os programas de saúde pública para que propiciem o acesso de 

adolescentes que praticam ato infracional e seus programas e que tais programas não 

sejam discriminadores; 

4.  Readequação, ampliando a capacidade de atendimento da estrutura física das 
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existentes, bem como criação de novas unidades a partir do levantamento de demandas;  

5.  Estabelecimento de postos regionais que funcionem como uma equipe 

interdisciplinar atendendo a comunidade e proximidades, garantindo um trabalho de 

plantão 24 horas todos os dias da semana, inclusive feriados e ampliação do 

atendimento até 22 horas nos Centros de Saúde; 

6.  Agilização de uma ambulância com facilidade de acesso a população, 

divulgando amplamente o número de telefone par chamada de urgência. Manter 

vinculado aos postos regionais – Trabalho durante 24 horas – inclusive através de 

convênios; 

7.  Qualificação de trabalhadores nas áreas da saúde para trabalhar com ações 

curativas, preventivas e educativas que também envolvam prevenção a questões como 

uso de drogas, violência doméstica, HIV, saúde mental e etc; 

8.  Capacitação permanente dos agentes comunitários para informar casos de 

encaminhamentos de situações de urgência;  

9.  Otimizar os serviços e recursos humanos existentes, ampliando as ações nos 

níveis de prevenção e promoção nas unidades favorecendo maior abertura e diminuição 

de filas dos hospitais;  

10.  Melhor atendimento e qualidade nos atendimentos nas unidades de saúde e 

hospitais, com treinamento dos profissionais, cumprimento do horário de trabalho e 

respeito aos usuários; 

11.  Criação de um sistema integrado de informações em rede, com Banco de dados 

sobre as crianças e adolescentes existentes no município, referente aos aspectos de 

saúde, educação, lazer, social, habitação. Falta definir a responsabilidade sobre os 

dados; 

- Oportunizar o controle social através dos conselhos locais de saúde para que as 

necessidades e prioridades de cada comunidade sejam contempladas no Plano de 

necessidades e prioridades de cada comunidade sejam contempladas no Plano de 

Ação, interagindo com as Organizações Comunitárias e Conselho Municipal de 

Saúde;  

- Estimular a criação de conselhos locais de saúde e mantê-los articulados ao 

Conselho Municipal de Saúde para melhor organizar e mobilização da comunidade 

com assessoria as lideranças comunitárias; 
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12.  Otimizar os serviços e recursos humanos existentes, ampliando as ações nos 

níveis de prevenção e promoção nas unidades favorecendo maior abertura e diminuição 

de filas dos hospitais; 

13.  Melhor qualidade nos atendimentos nas unidades e hospitais, com treinamento 

dos profissionais, cumprimento dos horários de trabalho e respeito aos usuários;  

14.  Unificar os horários dos postos de saúde atendendo das 07:00 ás 19:00 horas;  

15.  Realizar campanhas educativas (lepdospirose e HIV); 

16.  Junto com o Conselho Municipal de Saúde, ampliar e democratizar os 

investimentos e promover fiscalização em parceria com as comunidades, tendo maior 

transparência; 

17.  Ampliação da divulgação do telefone para reclamações e sugestões a cerca dos 

programas da Prefeitura Municipal de Florianópolis na área da saúde com posterior 

encaminhamento;  

18.  Na interface saúde e educação: 

-  Implantar e intensificar ações educativas que abranjam todos os aspectos; 

- Assegurar que as escolas tenham informações necessárias para orientação e 

encaminhamento dos alunos aos serviços de saúde; 

-  As unidades de saúde devem trabalhar de forma articulada com outros setores que 

atuam nas comunidades (ONG’s, OG’s e outras); 

- Sistematização de uma política de trabalho integrado (saúde X escola X famílias); 

19.  Garantir recursos para remédios prescritos nos serviços de saúde e maiores 

recursos para atendimento em geral. Além dos medicamentos, oferecer passagens para 

tratamento, próteses, exames de laboratório e etc;  

20.  Ampliar o sistema e os programas de saneamento básico e de controle da 

qualidade da água; 

21.  Assegurar o tratamento odontológico continuado a todas as crianças e 

adolescentes;  

22.  Habilitar equipamentos públicos e gratuitos, com equipe técnica adequada, para 

atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, bem como 

capacitar os profissionais da rede municipal para atendimento de qualquer forma de 

violência. 

 



 

291 
 

 

 

5º Eixo Temático: Assistência Social. 

 

1. Divulgação e discussão permanente do Estatuto da Criança e do Adolescente:  

  -  Desenvolver trabalho efetivo nas escolas, ampliando para os pais e comunidade; 

  - Atingindo processualmente todos os segmentos da sociedade, especialmente os 

educadores, profissionais de área afins, crianças e adolescentes; 

  - Utilizando técnicas alternativas (teatro, vídeo e etc), com equipe especializada; 

  - Retomando a divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei 

Orgânica de Assistência Social – LOAS. 

        - Garantindo através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, a divulgação permanente do Estatuto de Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

2.  Garantir formação e capacitação sistemática dos trabalhadores que atuam 

diretamente com crianças e adolescentes, qualificando, desta forma, o atendimento 

prestado. 

3.  O Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente devem promover a avaliação e diagnóstico do atendimento 

prestado, simultaneamente ao reordenamento institucional, conforme prevê o ECA. 

Necessidade de constituição de uma rede de atendimento.  

4. Disponibilizar recursos financeiros e humanos para criação de novos programas e 

aprimoramento dos existentes para atendimento à criança e adolescente nas 

comunidades. Revisão dos projetos que vem sendo realizados deslocando crianças e 

adolescentes de suas comunidades para desenvolver atividades quando existe o pré 

suposto do direito à convivência familiar e comunitária e implantação de programas de 

07 a 18 anos; 

5.  Ampliar, qualificar e implementar programas de atendimento às crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal e social, dando melhor qualidade de estrutura 

aos já existentes:  

-  Promover trabalho de prevenção; 

- Implementação do que existe, especialmente à nível comunitário, em termos de 

recursos humanos e espaço físico.  
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  -  Implantação de programas na área de drogadição e adolescentes grávidas; 

  - Fomentar campanhas contra a violência em geral;  

6. Os programas profissionalizantes e de proteção ao trabalho do adolescente, devem 

ser referendados nos diagnósticos da DRT e Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil.  

- Desencadear campanhas educativas e fornecer alternativas de inclusão de 

adolescentes em situação de risco e suas respectivas famílias em programas de 

geração de renda; 

7.  Dar especial atenção ao atendimento nos programas de abrigos, promovendo a 

formação permanente de profissionais que atuam direta ou indiretamente e a adequação 

do atendimento prestado ao que se propõe o ECA no art. 92, tratando dos princípios a 

serem adotados pelas entidades que desenvolvem Programas de Abrigo; 

- Acompanhamento mais efetivo das instituições de garantias de direitos tanto 

assessoria técnica como em relação aos recursos financeiros; 

- Aprofundar discussão no que se refere ao apoio sócio-familiar e famílias 

substitutas;  

8.  Elaborar diagnóstico sobre a situação da criança e do adolescente na cidade de 

Florianópolis, com atualização anual promovendo divulgação sobre o mesmo e 

encontros de discussão;  

9.  Promover periodicamente encontros entre entidades de atendimento buscando a 

constituição da rede de atendimento do município, estabelecendo formas de 

comunicação e troca de informações entre entidades;  

10.  Realizar e divulgar pesquisas sistemáticas sobre questões essenciais afetas à 

área da assistência social;  

11.  Expandir e qualificar o atendimento ao adolescente que comete o ato 

infracional, através do acompanhamento sistemático e da ampliação do quadro técnico 

do programa “medidas sócio-educativas”; 

12.  Reforçar o tripé Família/Escola/Comunidade nos programas de assistência 

social; 

13.  Garantir a priorização por parte do poder público, investimentos de recursos 

técnicos e financeiros para o fortalecimento do atendimento qualificado dos programas 

de apoio sócio-familiar, articulados aos programas de atendimento direto às crianças e 

adolescentes de características inter-disciplinares descentralizados: 
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- Com serviços de acompanhamento psicossocial, renda e emprego, segurança 

alimentar, apoio a moradia, fazendo-se cumprir o ajuste de conduta cordado e com 

prazo vencido em 1998; 

14.  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve junto ao 

CEDCA, buscar soluções para a problemática do fluxo dos usuários de outros 

municípios com vistas a proposição de políticas públicas voltadas a infância e juventude 

no conjunto dos municípios envolvidos;  

15. Excluída; 

16.  Propor a criação de uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para 

a ampliação e integração das ações;  

17.  Implementar programa de guarda provisória em família substituta a partir do 

cadastramento de famílias voluntárias, bem como programas de casa república; 

18.  Criar programa de Renda Mínima Familiar; 

19.  Promover campanhas de capacitação de recursos para o Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência e divulgar as possibilidades legais de doação para o FIA; 

20.  Contratação de profissionais no município, contemplando o trabalho 

interdisciplinar na área social; 

21. Criar mecanismos para acompanhar e agilizar os processos de suspensão e 

destituição do pátrio poder e colocação em famílias substitutas da comarca de Itajaí que 

designou profissionais para realizar um multirão para revisão dos processos; 

22. As instituições de retaguarda do programa de medidas sócio-educativas, devem ser 

assegurado a orientação necessária para o acompanhamento do adolescente e do adulto, 

com possibilidade de convênio com ONG’s. 

 

6º Eixo Temático: Conselhos Tutelares. 

 

1.  Assegurar condições para funcionamento e aperfeiçoamento dos Conselhos 

Tutelares; 

2. Dotar os CT de infra-estrutura adequada para seu funcionamento, através de:  

a) Instalação do CT com funcionamento na região central (mesmo prédio); 

b) Aquisição de equipamentos, computador, bomba d’água, aparelho celular, para o 

CT Continente, mais uma linha telefônica e faz para cada um dos CT (Continente e 
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Ilha).  

c)  Dispor de auxiliar administrativo para servir aos Conselhos Tutelares; 

3.  Garantir capacitação permanente aos Conselheiros Tutelares; 

4. Instalar plantão para os Conselhos Tutelares; 

5.  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente deve promover 

uma discussão, envolvendo os Conselhos Tutelares, Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, entidades de atendimentos, Ministério Público, para:  

a) Avaliação do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar; 

b) Revisão e redefinição dos critérios de escolha dos Conselheiros Tutelares; 

6. Criação de 02 novos conselhos tutelares, considerando: 

a)  A grande demanda (+ de 400 casos por mês): a impossibilidade de realização de 

estatísticas; 

 

7º Eixo Temático: Conselho Municipal de Direitos. 

 

 

1.  Conhecer e acompanhar todas as propostas, projetos e ações desenvolvidas na área 

da criança e adolescente no município; 

1.1 Manter diagnóstico atualizado quanto ao perfil da criança e adolescente do 

município, contemplando o Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

1.2 Reuniões trimestrais dos Conselhos Municipais para articulações; 

2. Busca de parcerias e proposições de mecanismo sobre a drogadição (prevenção e 

tratamento); 

2.1 Viabilizar discussão no sentido de criação de programas; 

3. Retomar os estudos já existentes na área de drogadição, principalmente as 

apresentadas pelo Conselho Municipal de Entorpecentes; 

4. Maior credibilidade na representação dos conselheiros junto a suas instituições; 

5. Presença efetiva dos Conselheiros junto às sessões do conselho; 

6. Transparência na aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Infância e 

Adolescência;  

7. Instituição de um Fórum de debates sistemático (semestral) a fim de que se garantam 

as propostas levantadas nesta Conferência; 
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8. Analisar e referendar os convênios para atendimento da criança e adolescente a nível 

municipal; 

9. Acompanhar as ações dos Conselhos Tutelares por parte do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

10. Fortalecimento do Fórum Municipal de Entidades Não-Governamentais; 

11. Articulação do Fórum das Entidades Não-Governamentais com os Conselheiros; 

12. Garantia de assessoria técnica ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

13. Capacitação dos Conselheiros; 

14. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve requerer 

diagnóstico do atendimento referente à criança/adolescente no Município; 

15. Divulgação desta Conferência junto as entidades e instituições para que as propostas 

sejam discutidas no âmbito das entidades e instituições que trabalham com crianças e 

adolescentes;  

16. Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente deliberar 

políticas de atenção à infância, no que se refere as crianças usuárias de drogas, vítimas 

de violência, opressão, crueldade, exploração no trabalho infantil; 

17. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve tomar para si 

a responsabilidade de criar mecanismos para ter informações a respeito das crianças e 

dos adolescentes, articulando uma integração das políticas setorias. 

 

• INDICATIVOS DOS ADOLESCENTES 
 

1º Eixo Temático: Educação. 

 
1.  Repasse de Verba para educação; 

2.  Espaço físico adequado e preservado; 

3.  Professores mais qualificados; 

4.  Mais salas de aula e mais vagas nas escolas; 

5.  Implantação do Projeto Bolsa Escola; 

6.  Diálogo entre escola e família; 
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7.  Cursos Profissionalizantes; 

8. Aulas de informática, esporte, teatro, música e reforço escolar; 

9.  Acabar com a discriminação racial; 

10.  Mais qualificação no ensino; 

11.  Mais creches; 

12.  Ônibus gratuito; 

13.  Segurança nas escolas, porém sem atitudes violentas e repressoras; 

14. Saída de campo feitas pelas escolas; 

15.  Faixas de pedestres em frente as escolas;  

16.  Tornar a escola atraente; 

17.  Tratamento mais individualizado para os alunos; 

18.  Redirecionamento das prioridades do governo: Deixar de investir na área privada e 
maior investimento no social; 

19.  Autonomia pedagógica e didática; 

20.  Construção de CAIC’s (Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente) à exemplo 
de Lages; 

21.  Educação Ambiental e noções de higiene na escola; 

22.  Melhorar a relação professor X aluno; 

23.  Intercâmbio entre escolas de diferentes comunidades; 

24.  Educação para a formação crítica do indivíduo; 

25.  Palestras sobre sexo, drogas e violência; 

26.  Formação política nas escolas; 

 
2º Eixo Temático: Esporte e Lazer. 

 

1. Mais tempo para a prática desportiva nas escolas; 

2.  Criação de Centros de Recreação e Lazer; 
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3. Construção de quadras poli-esportivas; 

4. Esporte e Lazer solidários, sem espírito demasiamente competitivo;  

5.  Passeios culturais; 

6. Construção de praças e parques públicos; 

7. Mais verbas para o lazer; 

8. Conservação de áreas de lazer; 

9.  Promoção de Feiras e festivais Culturais; 

10. Lazer ecológico (conhecer para preservar); 

11. Construção de equipamentos de lazer nas comunidades conforme interesse de 

manda da faixa etária local. 

 
3º Eixo Temático: Cultura. 

 
1. Valorização da Cultura Popular local nas Escolas; 

2. Conscientização quanto a cultura local; 

3. Incentivo do Governo às festas Folclóricas e tradições açorianas (boi-de-mamão, 
terno de reis e etc); 

4.  Realização de atividades culturais nas escolas; 

5. Construção de espaços para atividades culturais; 

6. Respeito a Lei de meia entrada para estudantes; 

7. Preservação do patrimônio público e natural da cidade. 

 

4º Eixo Temático: Saúde. 

 

1.  Mais Postos de Saúde; 

2. Saneamento básico nas comunidades; 

3. Palestras educativas com temas relativos a sexualidade; 

4.  Melhorar a coleta de lixo e ampliação do número de lixeiras nas escolas; 

5.  Distribuição do material didático preventivo nas escolas; 

6.  Assistência médica, odontológica e psicológica em cada escola; 

7.  Diálogo entre pais, educadores e alunos, para a prevenção de DST?AIDS e gravidez 



 

298 
 

 

na adolescência; 

8.  Criação de um Ambulatório por escola.  

 
 

I Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Florianópolis/SC  

(1996) 

 

1º Eixo Temático: Saúde. 

 

1. Ampliar o Programa de Saúde da Família:  

a)  Atingindo-se áreas de maior risco e carência de serviços; 

b) Utilizando-se critérios epidemiológicos e sanitários;  

c) Incluindo conhecimento da realidade e um trabalho de prevenção; 

d) Ampliando equipe interdisciplinar (nutricionista, médico, enfermeira, assistente 

social, psicólogo e pedagogo, entre outros); 

2.  Ampliando a oferta de atendimento e orientação nutricional para famílias de 

desnutridos, oportunizando a participação e o envolvimento destas nesse processo; 

a)  Ampliando programa “Leite e Saúde”, com a contemplação de cesta básica para 

as famílias de desnutridos; 

b)  Ampliar a oferta de atendimento e orientação para as famílias das comunidades, 

utilizando também os espaços da escola e dando especial atenção para as famílias de 

desnutridos; 

3. Criar e/ou ampliar os seguintes programas: 

a)  Acompanhamento de gestantes e das crianças com abordagem profissional; 

b)  Aleitamento materno, promovendo o retardamento do desmame; 

c)  Alternativas nutricionais complementares; 

d)  Imunização de rotina e combate às endemias e epidemias; 

e)  Atenção à gestante adolescente a partir de grupos multiprofissionais; 

f)  Atendimento, tratamento, desintoxicação e acompanhamento de crianças e 

adolescentes usuários de drogas (com atendimento de drogadição como um problema 

de saúde pública), quando não atendido que se encaminhe ao Ministério Público 

representação pelo não cumprimento da Lei que determina a disponibilidade de leitos 
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nestes casos, bem como o encaminhamento junto ao Conselho Estadual de Saúde 

obrigue os hospitais públicos a atender crianças e adolescentes usuários de drogas e 

com mais demandas trazidas por eles; 

g)  De saúde escolar; 

h)  De saúde mental, garantindo a extensão das equipes do NAPS para todas as 

regiões do município;  

i)  Atendimentos especializados referente a DST – AIDS, as crianças e 

adolescentes portadores ou filhos de portadores do HIV; 

j)  Acupuntura, homeopatia e fitoterapia segundo normas oficiais;  

7.  Readequação, ampliando a capacidade de atendimento da estrutura física das 

unidades de saúde existentes, bem como criação de novas unidades e posterior 

levantamento de demandas; 

8.  Estabelecer postos regionais que funcionam com uma equipe interdisciplinar 

atendendo a comunidade e proximidades, garantindo um trabalho de plantão 24 horas 

todos os dias da semana, inclusive feriados; 

9.  Agilizar uma central de ambulâncias com facilidade de acesso à população, 

divulgando amplamente um número de telefone para chamada de urgência; 

10.  Qualificar trabalhadores nas áreas de saúde para trabalhar com ações curativas, 

preventivas e educativas que também envolvessem questões como o uso de drogas, 

violência doméstica, HIV, saúde mental e etc...; 

11.  Preparar agentes comunitários para informar casos de encaminhamentos e 

situação de urgência; 

12.  Otimizar os serviços e recursos humanos existentes, ampliando as ações nos 

níveis de prevenção e promoção nas unidades (favorece maior cobertura e diminuição 

de filas dos hospitais); 

13.  Melhorar a qualidade dos atendimentos nas unidades de saúde, com treinamento 

dos profissionais e cumprimento do horário de trabalho; 

14.  Criar sistema de informações e registro de dados dos órgãos de atendimento às 

crianças e adolescentes, possibilitando troca de informações; 

15.  Criar um sistema de informação em Florianópolis com todas as crianças e 

adolescentes (a problemática em si, os serviços que atuam neste setor, quais ações estão 

sendo desenvolvidas); 
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16. a Oportunizar o Controle Social através dos Conselhos Locais de Saúde para que 

as necessidades e prioridades de cada comunidade sejam contempladas no Plano de 

Ação, interagindo com as organizações comunitárias e Conselho Municipal de Saúde; 

13.b Estimular a criação de conselhos locais de saúde para melhor organização e 

mobilização da comunidade com assessoria às lideranças comunitárias; 

14. Racionalizar os investimentos e promover a fiscalização em parceria com as 

comunidades; 

15. Dispor um telefone para reclamações acerca dos Programas da Prefeitura Municipal 

de Florianópolis na área da saúde com posterior encaminhamento; 

16. Realizar campanhas educativas (leptospirose, HIV); 

17. Na interface saúde e educação:  

a) Implementar ações educativas que abranjam todos os aspectos da vida: sexual, 

drogas, pré-natal, planejamento familiar, gravidez, medidas preventivas de doenças 

infecto-contagiosas e etc...; 

b) Assegurar que as escolas tenham informações necessárias, orientação e 

encaminhamentos dos alunos aos serviços de saúde; 

c) As unidades de saúde devem trabalhar de forma articulada com outros setores que 

atuam na comunidade (ONG’s e OG’s, e outras organizações); 

18. Canalizar recursos da Secretaria da Saúde para ações sociais na área de saúde (o 

setor de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Florianópolis recebe receitas de 

medicamentos do próprio serviço público, os quais não estão disponíveis nas unidades 

de saúde; mas este setor não recebe recursos do SUS para a compra); 

19. Ampliar os programas de saneamento básico e controle da quantidade da água; 

 

2º Eixo Temático: Habitação. 

 

1. Elaboração de uma política municipal de habitação popular e de urbanização de 

favelas em parceria com as demais esferas do governo; 

2. Implementação de mecanismos que identifique déficit habitacional no Município; 

3. Incentivar a constituição de um “fórum de discussão” da questão da moradia.  

 

3º Eixo Temático: Educação. 
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1. Integrar escola/comunidade, possibilitando a utilização de espaços e horários para: 

a)  Atividades lúdicas, culturais, esportivas em parceria com outras instituições da 

comunidade; 

b)  Atividades de esporte, lazer e cultura, envolvendo Secretarias e fundações afins; 

c)  Reuniões, festas, encontros, cursos de formação.  

2. Promover a vinculação das políticas de educação com as demais políticas e a 

articulação com órgãos e programas de atendimento à criança e ao adolescente; 

3. Aprofundar o processo de democratização da educação, buscando a maior 

participação da comunidade escolar:  

a) Buscando a maior participação da comunidade na qual está inserida; 

b) Elaboração e efetivação do projeto político pedagógico. 

4. Fortalecer os Conselhos Escolares: 

a)  Já existentes, e incentivar a criação de novos conselhos escolares. 

5. Ampliar a adequação do currículo à da política pedagógica, através de sua 

adequação a realidade vivida pelos alunos e suas famílias (esta orientação é para a rede 

municipal, privada e conveniada). 

6. Promover a formação permanente dos agentes educacionais; 

a)  Professores, funcionários, pais, alunos e demais segmentos; 

b)  Na perspectiva do ECA, enquanto agente de defesa dos direitos da criança e 

do adolescente. 

7. Incentivar a divulgação do ECA junto as escolas:  

a)  Garantir mecanismos eficazes para a divulgação do ECA junto as escolas 

utilizando métodos, técnica, linguagens, alternativas contextualizando seu 

surgimento através de uma equipe qualificada. Efetuando também a distribuição de 

exemplares e cartilhas do ECA. 

b)  Abrangendo também as comunidades; 

c)  O ECA na formação, inclusive em braile. 

8.  Assegurar o acesso e a permanência da criança na escola: 

a)  Assegurar o acesso e a permanência da criança na escola utilizando os espaços de 

esporte e lazer, constituindo a escola como um espaço cultural de resgate de valores e 

saberes historicamente acumulados da humanidade; 
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b)  Tornando-a um espaço agradável, incluindo nos currículos os projetos especiais 

da Secretaria Municipal de Educação;  

c)  Trabalhar as diferenças dentro da escola, para assegurar as crianças dentro da 

escola; 

d)  Aproveitar os espaços da reunião de pais para trazê-los para dentro da escola, 

para que os mesmos motivem os filhos a freqüentar a escola.  

9.  Garantir o atendimento adequado a criança e ao adolescente portadores de 

deficiência, objetivando sua integração na escola e na comunidade: 

a)  Garantir as condições adequadas (inclusive a capacitação de educadores) a 

criança e ao adolescente portadores de deficiência, objetivando integração na escola 

e comunidade, com oportunidades iguais a todos os alunos, valorizando as 

diversidades. 

b)  Período de adaptação dos professores com o educando; Que os alunos do 

magistério façam um estágio nessas escolas, consolidar a formação, vencer os 

preconceitos, superar o padrão ideal. 

10.  Destinar e assegurar recursos para visualização de uma educação com qualidade, 

com prioridade social. 

11.  Promover articulação entre os órgãos de atendimento à criança e ao adolescente, 

CMDCA, CT, organizações comunitárias, escolas, creches, SOS, crianças etc... 

12.  Estabelecimento de políticas articulares de educação, saúde e desenvolvimento 

social no que tange a educação formal e educação informal (complementar). 

13.  Garantir alimentação em quantidade suficiente para abastecer os programas oficiais 

do município e os programas de atendimento das ONG’s. 

14.  Censo educacional para se ter um diagnóstico da realidade educacional do 

município. 

15.  Capacitação dos agentes educacionais para identificação e encaminhamentos às 

questões de violência. 

16.  Criar mais espaços e equipamentos de esporte e lazer, nas comunidades, até como 

formar e manter crianças e adolescentes nas suas comunidades de origem. 

17.  Que o Conselho Municipal de Direitos tente negociar e viabilizar junto ao 

CEDCA, melhorias na qualidade de ensino das escolas da rede estadual: 

a)  Democratização; 
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b)  Melhoria da alimentação; 

c)  Capacitação técnica permanente e adequada; 

d)  Proximidade com a comunidade. 

 

4º Eixo Temático: Esporte, Cultura e Lazer. 

 

1.  Consolidar uma política de esporte e lazer voltada para a criança e o adolescente, 

contemplando-os com direitos conforme prevê o ECA, fundamentada na prática 

esportiva que estimula a solidariedade e a integração entre crianças e adolescentes; 

2.  Promover a ocupação do tempo livre de forma racional e com vistas a integrar a 

criança e o adolescente em sua família na comunidade; 

3.  Consolidar uma política para a cultura em Florianópolis, propondo a integração 

junto as demais políticas setoriais; aproveitando dos espaços ociosos nas comunidades 

para o desenvolvimento de atividades de resgate da cultura local e de estímulo a 

criatividade envolvendo ONG’s e OG’s. 

 

 

5º Eixo Temático: Assistência Social. 

 

1. Divulgação permanente do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: 

a)  Trabalho efetivo nas escolas, ampliando para os pais e a comunidade; 

b)  Atingir processualmente todos os segmentos da sociedade, especialmente os 

educadores, profissionais de áreas afins, crianças e adolescentes; 

c)  Utilizar técnicas alternativas (teatro, vídeo...) com equipe especializada; 

d)  Realizar também a divulgação da Lei Orgânica de Assistência Social. 

2.  Proporcionar a formação sistemática dos trabalhadores que atuam diretamente com 

criança e adolescente, qualificando, desta forma, o atendimento prestado; 

3.  Adequar o atendimento prestado, promovendo o reordenamento institucional 

conforme prevê o ECA; 

4.  Criar e fortalecer programas de atendimento às crianças e adolescentes nas 

comunidades. Proporcionando o fortalecimento e/ou reatamento dos vínculos com a 

família, escola e comunidade, dando especial atenção as regiões onde ocorre maior 
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afluxo de crianças e adolescentes para as ruas; 

5.  Qualificar e Implementar programas de atendimento às crianças e adolescentes em 

situação de risco pessoal e social;  

6.  Acompanhar o diagnóstico da Delegacia Regional do Trabalho no aspecto da 

profissionalização e proteção ao trabalho, para subsidiar as ações de suas competências 

e criar e legitimar programas que atendam a demanda; 

7.  Dar especial atenção ao atendimento nos Programas de Abrigos, promovendo a 

formação permanente dos educadores e adequação do atendimento prestado ao que 

propõe o ECA no Art. 92 tratando dos princípios a serem adotados pelas entidades que 

desenvolvem programas de abrigo;  

8.  Acompanhar o término do Levantamento Diagnóstico “Florianópolis: o que está 

sendo feito por nossas crianças e adolescentes” e promover encontros para discussão e 

deliberação a partir do diagnóstico;  

9.  Promover periodicamente encontros entre entidades de atendimento. Buscando 

fortalecer a rede de atendimento do município. Estabelecendo formas de comunicação e 

troca de informações entre as entidades; 

10.  Realizar pesquisa sistemática sobre questões essenciais, afetas à área da assistência 

social; 

11.  Expandir o atendimento ao adolescente que comete o ato infracional, através do 

acompanhamento e da ampliação do quadro técnico do programa “medida sócio-

educativas”; 

12.   Na interface dos programas de assistência social com a escola reforçar o tripé 

família-escola-comunidade; 

13.  Priorização na ampliação de programas de apoio sócio-familiar:  

Descentralizados; 

14.  Articulados aos programas de atendimento direto as crianças e adolescentes; 

a)  De características interdisciplinares; 

b)  Com os seguintes serviços: acompanhamento psicossocial, renda emprego, 

segurança alimentar, apoio a moradia; 

15.  O CMDCA deve levantar junto ao CEDCA  a discussão do afluxo de usuários 

de outros municípios para os serviços sociais de Florianópolis; 

16.  Ampliar trabalho de acompanhamento sócio-familiar no programa “LEITE É 
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SAÚDE”  do centro social II, unidade de saúde do município; 

17.  Propor a criação de uma Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social para a 

ampliação e integração das ações; 

18.  Ampliar programa de guarda provisória em família substituta a partir do 

cadastramento de família voluntárias, bem como programa de “Casa República”; 

19.  Discutir com os demais seguimentos da sociedade a criação de um programa de 

Renda Mínina; 

20.  Promover campanha de captação de recursos para o Fundo Municipal da Criança e 

do Adolescente. 

 

6º Eixo Temático: Conselhos Tutelares. 

 

1. Assegurar condições para o fortalecimento e aperfeiçoamento dos Conselhos 

Tutelares; 

2. Dotar os Conselhos Tutelares de infra-estrutura adequada para seu funcionamento, 

através de: 

a) Instalação do Conselho Tutelar com funcionamento na região insular, local 

adequado, respeitando as necessidades inerentes ao atendimento; 

b)  Aquisição de equipamentos (automóvel, bip, mesas, cadeiras, arquivos, 

computadores e etc), necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar; 

c)  Dispor de assistentes administrativos para servir aos Conselhos Tutelares; 

3. Implantar processo de planejamento e de formação permanente aos Conselheiros 

Tutelares; 

4. Garantir a implantação de proposta de plantão para os Conselhos Tutelares;  

5. O CMDCA deve promover uma discussão envolvendo os Conselhos Tutelares, 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, entidades de atendimento e Ministério Público 

para:  

a)  Avaliação do trabalho realizado pelos Conselhos Tutelares; 

b)  Definição de critérios de escolha dos Conselheiros Tutelares; 

c)  Avaliação e acompanhamento das ações desenvolvidas pelos Conselhos 

Tutelares.  
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ANEXO III – Quadro Síntese dos Dados Estatísticos dos Conselhos Tutelares 
 

Sistematização das Estatísticas encaminhadas pelos Conselheiros Tutelares do 
município de Florianópolis de acordo com o período citado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONSELHO TUTELAR INSULAR 
Direitos Violados – maiores incidências de denúncias no período 

Mês de 
Referência 

Jan Fev Mar 
 

Abr Mai Total 

Violência 
sexual 

36 18 14 26 16 110 

Física 55 42 42 44 36 219 
Psicológica 39 42 35 52 36 204 
Negligência 
por parte dos 

pais 

75 77 61 75 60 135 

Conflitos 
familiares 

37 35 26 28 46 172 

Fuga do lar 17 18 07 11 11 64 
Disputa de 

guarda 
19 10 21 12 13 75 

Adolescentes 25 31 21 15 27 119 

Estatísticas de Atendimento do Conselho Tutelar – 
Região Insular - Janeiro a Maio/2010 

Mês de 
Referência 

Jan Fev Mar 
 

Abr Mai 
 

Total 

Crianças e 
Adolescentes 

sexo 
masculino 

 
203 

 
197 

 
201 

 
159 

 
111 
 

871 

Crianças e 
Adolescentes 

sexo 
feminino 

 
231 

 
158 

 
208 

 
155 
 

 
118 

870 

Sexo não 
informado 

108 01 00 - 03 112 

Faixa etária  
 

00-06 anos 
 

07-11 anos 
 

12-18 anos 

 
89 
117 
168 

 
92 
114 
131 

 
92 
102 
192 

 
71 
76 
149 

 
48 
68 
104 

 
392 
477 
744 

Idade não 
informada 

23 19 23 18 02 85 

No Total de 
denúncias 
recebidas 

535 1.170 631 812 648 3796 

No de 
denúncias 

não 
atendidas 

141 814 254 498 442 2149 
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com probl. 
comportamen

to 
Evasão 
Escolar 

29 33 06 34 24 126 

Falta de 
Vaga em 
Creche 

17 16 20 18 23 94 

 
Valores menores deste Conselho em relação aos demais: 
Falta de vaga 

em Escola 
09 03 02 01 01 16 

Conviv. Com 
Dep. 

Drogas/subst. 
Quim./alcool 

07 05 03 04 04 23 

 
 

Estatísticas de Atendimento do Conselho Tutelar – 
Região Continental - Janeiro a Maio/2010 

Mês de 
Referência 

Jan Fev Mar 
 

Abr Mai 
 

Total 

Crianças e 
Adolescentes 

sexo 
masculino 

70 90 78 113 132 483 

Crianças e 
Adolescentes 

sexo 
feminino 

50 88 90 101 119 448 

Sexo não 
informado 

- - - - -  

Faixa etária  
 

00-06 anos 
 

07-11 anos 
 

12-18 anos 

 
30 
40 
50 

 
51 
85 
30 

 
35 
75 
50 

 
59 
62 
93 

 
77 
72 
102 

 
202 
334 
325 

Idade não 
informada 

- - - - -  

No Total de 
denúncias 
recebidas 

123 121 175 360 324 1103 

No de 
denúncias 

não 
atendidas 

- 06 - 193 152 351 

 
 
CONSELHO TUTELAR CONTINENTAL 
Direitos Violados – maiores incidências de denúncias no período 

Mês de 
Referência 

Jan Fev Mar 
 

Abr Mai Total 

Violência 15 09 11 37 49 121 
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sexual 
Física 35 50 30 53 48 216 

Psicológica 30 60 45 35 38 208 
Negligência 
por parte dos 

pais 

27 83 86 81 61 338 

Conflitos 
familiares 

10 23 30 19 16 98 

Adolescentes 
com probl. 

comportamen
to 

20 08 10 05 06 49 

Evasão 
Escolar 

05 03 08 19 21 56 

Falta de 
Vaga em 
Creche 

03 15 35 06 02 61 

Convivência 
Depend. de 
Drogas/sub. 

quim. e 
Álcool 

06 11 17 09 07 50 

Valores menores deste Conselho em relação ao anterior: 
Fuga do lar 05 08 03 03 04 23 
Disputa de 

guarda 
- 02 04 09 07 22 

Assim como: 
Falta de 
Vaga em 
Escola 

- 09 09 02 03 23 

 
 

Estatísticas de Atendimento do Conselho Tutelar – 
Região Norte 

Nov/2009 a Mar/2010 
Mês de 

Referência 
Nov Dez Jan Fev Mar Total 

Crianças e 
Adolescentes 

sexo 
masculino 

 
960 

 
124 

1084 

Crianças e 
Adolescentes 

sexo 
feminino 

 
1050 

 
121 

 
1171 

Sexo não 
informado 

- -  

Faixa etária  
 

00-06 anos 
 

07-11 anos 
 

12-18 anos 

 
515 
775 
720 

 
74 
85 
83 

 
589 
860 
803 

Idade não 
informada 

- -  
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No Total de 
denúncias 
recebidas 

 
2350 

 
1108 

 
3458 

No de 
denúncias 

não 
atendidas 

 
700 

 
920 

 
1620 

 
CONSELHO TUTELAR NORTE89 

Direitos Violados – maiores incidências de denúncias 
no período 

Mês de 
Referência 

Nov Dez Jan Fev Mar Total 

Violência 
sexual 

227 10 237 

Física 230 19 249 
Psicológica 157 07 164 
Negligência 
por parte dos 

pais 

525 33 558 

Conflitos 
familiares 

93 24 117 

Evasão 
Escolar 

71 08 79 

Falta de 
Vaga em 
Escolas 

61 47 108 

Convivência 
Depend. de 
Drogas/sub. 

quim. e 
Álcool 

63 07 70 

Item com maior incidência do que em outras regiões: 
Cça com 

prática de to 
Infracional 

78 04 82 

 
Valores menores deste Conselho em relação ao anterior: 
Falta de vaga 

em creche 
15 07 22 

Adolesc.com 
problemas de 

comport. 

- 15 15 

 
 

Direitos Violados - Total 
Mês de 

Referência 
Insular Norte Continental Total 

Violência 
sexual 

110 237 121 468 

Física 219 249 216 684 

                                                 
89 Enviada uma única estatística referente aos meses de Novembro/09 a Fevereiro/10.  
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Psicológica 204 164 208 576 
Negligência 
por parte dos 

pais 

135 558 338 1031 

Conflitos 
familiares 

172 117 98 387 

Adolescente 
com 

Problemas de 
Comportame

nto 

119 15 49 183 

Evasão 
Escolar 

126 79 56 261 

Falta de 
Vaga em 
Creche 

94 22 61 177 

Falta de 
Vaga em 
Escolas 

16 108 23 147 

 
Outras 03 Violações Direitos – acima de 100 casos. 
Fuga do Lar 64 14 23 101 
Disputa de 

Guarda 
75 06 22 103 

Convivência 
Depend. de 
Drogas/sub. 

quim. e 
Álcool 

23 70 50 143 
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ANEXO IV – Planilhas OCA e ROCA 2008 

 
 

Quadro 2 – Quadro de detalhamento das Despesas do Orçamento Criança e 
Adolescente  
 
Quadro 3 – ROCA – Exclusivo e Não Exclusivo   
 
Quadro 4 – ROCA Inicial e Executado.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


